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Acórdão
Apelação Cível nº. 0029610-84.2010.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Robério Vilarim Teixeira Neto –  Adv. Ana Cristina de Oliveira 
Vilarim.

Apelado: Financeira Alfa S/A – Adv. Hadassa Livramento Pinto Santos.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FINANCIAMENTO. 
QUITAÇÃO ANTECIPADA. DESCONTO DOS JUROS E 
ENCARGOS. IMPROCEDÊNCIA. APELO. DESCONTO 
CONCEDIDO  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
VALOR PROPOSTO A MAIOR. CONTRATO QUE NÃO 
PREVÊ  A  BENESSE.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DO 
BANCO.  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES. 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

Ao  consumidor, na liquidação antecipada de 
financiamento, total ou parcial, é  assegurado 
redução proporcional dos juros e demais 
acréscimos incidentes no saldo devedor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
dar provimento parcial ao apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Robério Vilarim Teixeira Neto interpôs Apelação contra 
a Sentença oriunda do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível desta Comarca da 
Capital, nos autos da Ação de Cobrança  por  ele  ajuizada contra a Apelada 

Financeira Alfa S/A.

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Do histórico do fato narrado na inicial, verifica-se que o 
Apelante adquiriu um financiamento de veículo pelo prazo de sessenta meses, e 
quanto faltavam trinta e três parcelas solicitou quitação antecipada e efetuou o 
pagamento do valor indicado pela Instituição Financeira, e segundo ele, como 
observou que não houve o desconto proporcional dos juros pela média aritmética 
do  total  pago, ajuizou a demanda objetivando a restituição do pagamento a 
maior.

Na Sentença (fls. 68/70), o  Magistrado, ao fundamento de 
que as partes pactuaram um financiamento para aquisição de veículo, tendo o 
adquirente solicitado pagamento antecipado com abatimento; o consumidor, por 
ocasião de quitação antecipada  de  financiamento,  tem  direito  a  desconto 
proporcional  dos  juros  incidentes  sobre  as  parcelas  restantes; que, no caso 
concreto, o valor devidos das parcelas vincendas era de R$ 12.231,45, tendo 
sido  oferecido  a  quitação  por  R$  10.799,28,  com desconto  de  R$  1.799,17, 
demonstrando uma dedução proporcional que atendeu ao disposto no Art. 52, 
§2º,  do  CDC,  julgou  improcedente  o  pedido  e  condenou  o  Demandante  ao 
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 
10% do valor da causa, com observância do Art. 12 da Lei n.º 1.060/50.

Nas razões recursais (fls. 72/83), o Promovente-Apelante 
alegou que adquiriu perante a Apelada um financiamento para crédito  de R$ 
15.000,00, em 60 parcelas, que sem a incidência da TEC, cada prestação ficou 
por  R$  370,65,  totalizando  R$  22.239,00,  que  subtraindo  os  R$  15.000,00 
financiados restaram R$ 7.239,00 de cobrança de juros durante todo o contrato.

Aduziu que faltavam trinta e três parcelas quando solicitou a 
quitação antecipada com desconto de juros, que na integralidade totalizava R$ 
12.231,45,  sendo  que  a  Instituição  Financeira  cobrou  R$  10.432,28  para 
resolução do contrato, ou seja, com abatimento de, penas, R$ 1.799,17, e só 
percebeu posteriormente que o pagamento foi superior ao devido, pois a redução 
não teria sido proporcional ao que foi pago de uma única vez.

Asseverou que, como pagou por 33 prestações do total de 
60, o desconto deveria ter sido de 55% sobre os juros, e considerando que foi 
demonstrado acima que o total de juros sobre o restante das prestações era 
equivalente a R$ 7.239,00, subtraindo-se os 55%, deveria a Apelada emitir o 
bolete  para  quitação  com  desconto  de  R$  3.981,45,  e  não  com  apenas  o 
desconto de R$ 1.799,17, e por isso teria sofrido um prejuízo de R$ 2.182,28, a 
qual deve ser restituída em dobro, em face da má-fé do Banco Recorrido.

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Pugnou pelo provimento do Recurso para que fosse 
reformada a Sentença, julgando-se procedente o pedido.

Nas Contrarrazões (fls. 100/113), o Apelado defendeu a 
manutenção da Sentença com arguições relativas à legalidade do contrato de 
adesão, da cobrança de juros acima de 12% ao ano, da capitalização de juros, 
não incidência da lei de usura e das tarifas bancárias.

A Procuradoria de Justiça ofereceu Parecer (fls. 92/94), 
opinando pelo desprovimento do Recurso, por entender que não  restou 
demonstrada  abusividade  na  cobrança  dos  juros  impugnados,  visto  que  a 
Instituição Financeira concedeu desconto de juros por ocasião da quitação do 
saldo devedor.

É o relatório.

V O T O

Busca o Apelante a restituição da quantia de R$ 2.182,28, 
em dobro, em razão da quitação antecipada do financiamento de um veículo, 
que segundo ele a Instituição Financeira não abateu a quantia certa segundo a 
proporcionalidade a antecipação.

Colhe-se dos autos que as partes firmaram contrato de 
financiamento de  veículo  no valor total de R$ 15.000,00(fls. 14/18), em 
sessenta  prestações  de R$ 374,02, totalizando R$  22.441,20; o Recorrido 
efetuou o pagamento de vinte e sete parcelas e quitou, de uma única vez, as 
outras trinta  e  três  antecipadamente, pagando  R$ 10.432,28, conforme se 
infere do documento de fls. 19, e que, segundo o Apelante, as  parcelas 
antecipadas equivalem a 55% do total financiado e o desconto sobre os juros 
deveria  ser  na mesma proporção, e por  isso,  na sua ótica,  seria devida a 
restituição do valor pago a mais.

Faço constar que o Apelante reconheceu que nos cálculos 
por ele referidos foram excluídos os valores referentes às tarifas bancárias, e 
que sobre esse tema inexiste discussão entre as partes, restando controvertido 
apenas a proporcionalidade do desconto sobre os juros incidentes nas parcelas 
antecipadas.

A questão posta em juízo tem previsão no Art. 52, §2º, do 
CDC, que dispõe:

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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É assegurado ao consumidor a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcial, mediante 
redução proporcional dos juros e demais 
acréscimos.

Nesta ótica, é indubitável que as instituições financeiras 
são obrigadas a fornecer descontos nos pagamentos antecipados, com estrita 
observância da norma.

No presente caso, observa-se que o financiamento foi 
dividido em sessenta  parcelas e que o Recorrente quitou o contrato quando 
faltavam trinta  e  três, restando evidente a  obrigação  de  se  propiciar  uma 
redução em relação aos encargos. 

Neste sentido, temos o entendimento do TJRS:

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL 
COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. 
QUITAÇÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. 
AMORTIZAÇÃO DE JUROS. O contrato em questão 
restou quitado com pagamento antecipado, tendo 
em vista que a autora dependia do pagamento 
pela Seguradora diante do sinistro do veículo, 
valor este que só podia ser liberado após a 
quitação do financiamento. Considerando a 
liquidação antecipada e a pretensão de 
amortização dos juros sobre esta, viável se torna 
a restituição de valores à autora. APELAÇÃO 
DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 70034699173, 
Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça 
do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado 
em 28/10/2010).

O Apelante arguiu que a Instituição Financeira não lhe 
propiciou desconto sobre os juros proporcional ao pagamento antecipado, e nos 
autos restou incontroverso que a antecipação da quitação foi correspondente a 
trinta e três parcelas,  do total  de sessenta,  que equivale  a 55%, porquanto, 
nesse aspecto, não houve impugnação da parte contrária.

Para tanto, restou evidenciado nos autos que o crédito foi de 
R$  15.000,00,  valor  total  do  contrato  foi  de  R$  22.239,00,  os  encargos 
correspondem a R$ 7.239,00, o saldo devedor era de R$ 12.231,45 e que a 
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Instituição Financeira ofereceu como proposta para quitação das trinta e três 
parcelas antecipadas a importância de R$ 10.432,28.

Por  essa  simetria,  o  desconto  oferecido  por  ocasião  da 
quitação antecipada foi de R$ 1.799,17, portanto abaixo da expectativa esperada 
e que não se amolda aos ditames do CDC.

A jurisprudência dos tribunais enfrentou a matéria e firmou 
entendimento de que, em casos tais, o desconto deve ser proporcional aos juros 
e encargos.

Nesse sentido:

FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO ANTECIPADA. 
ABATIMENTO NOS JUROS. REPETIÇÃO EM DOBRO 
DO INDÉBITO. Ocorrendo a quitação antecipada 
do financiamento, é devido o desconto 
proporcional dos juros e demais acréscimos 
incidentes nas parcelas pagas em data anterior ao 
previsto no contrato. - O consumidor tem direito à 
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do 
que pagou em excesso, salvo na hipótese de 
engano justificável. (TJMG; APCV 
1.0079.07.374472-8/0021; Contagem; Décima 
Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Maia Viani; 
Julg. 11/08/2009).

CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DE 
FINANCIAMENTO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. 
DESCONTO PROPORCIONAL DOS JUROS. 
COBRANÇA DE TARIFA POR ANTECIPAÇÃO. 
IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL. APELO 
CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA 
PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS UNÂNIME. 1. O 
art. 52, §2º, do Código de Defesa do Consumidor, 
assegura ao consumidor que adquire produtos ou 
serviços que envolvam outorga de crédito ou 
concessão de financiamento, a liquidação 
antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e demais 
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acréscimos. 2. Ao efetuar o pagamento antecipado 
em instituições financeiras, o consumidor terá 
direito a desconto de juros e demais acréscimos 
legais aplicados ao contrato, proporcional ao 
período de antecipação de cada parcela vincenda. 
3. O contrato firmado pelas partes não contém 
previsão alguma sobre a cobrança de taxa de 
quitação antecipada. Consta, apenas, a 
possibilidade de quitação antecipada, com redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos, 
"podendo ser cobrados os custos e despesas 
operacionais havidos pelo credor". 4. O dispositivo 
contratual que prevê a cobrança de tarifa e não 
esclarece quais os custos e despesas realizadas 
pelo credor para a hipótese de quitação antecipada 
do contrato é nulo, nos termos do art. 51, inciso 
IV, do Código de Defesa do Consumidor, pois 
incompatível com a boa-fé e equidade. 5. É ilegal a 
cobrança de taxa pelo adimplemento antecipado 
do financiamento, mesmo que prevista em 
cláusula contratual ou qualquer outro dispositivo 
legal que contrarie dispositivo de Lei ordinária. 6. 
Nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código 
de Defesa do Consumidor, o consumidor tem 
direito de receber, em dobro, o valor cobrado de 
forma indevida e efetivamente pago, salvo na 
hipótese de erro justificável. No caso, a cobrança 
da taxa de adimplemento antecipado carece de 
previsão contratual e de amparo legal, o que 
enseja a aplicação da dobra legal. 7. Sentença 
confirmada pelos seus próprios fundamentos, 
autorizando a lavratura do acórdão nos moldes do 
art. 46 da Lei dos juizados especiais. 8. Deixo de 
condenar a recorrente ao pagamento das custas 
processuais e dos honorários advocatícios, tendo 
em conta que não foram apresentadas as contra-
razões. 9. Apelação conhecida e improvida, por 
unanimidade. (TJDF; Rec 2008.06.1.009084-6; Ac. 
336.389;  Primeira Turma Recursal dos Juizados 
Especiais Cíveis e Criminais; Relª Juíza Maria de 
Fátima Rafael de Aguiar Ramos; DJDFTE 
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09/01/2009; Pág. 155).

O  Tribunal  de  Justiça  do  Rio  Grande  do  Sul  firmou 
entendimento o desconto em favor do consumidor dever guardar simetria com a 
fração paga por ocasião da antecipação, inclusive aplicando-se o percentual que 
correspondeu ao pagamento antecipado.

Veja o julgado:

CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO 
DE VEÍCULO. LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA DO 
DÉBITO. ART. 52, § 2º, DO CDC. DIREITO À 
REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS 
ACRÉSCIMOS. NULIDADE DE SENTENÇA 
AFASTADA. 1. A preliminar de nulidade da 
sentença por fundamentação deficiente resta 
afastada, pois a decisão atacada indicou, de forma 
clara e suficiente, os motivos que embasaram a 
decisão de parcial procedência do pedido. 2. 
Comprovando a autora que efetuou o pagamento 
antecipado do financiamento de seu veículo (vinte 
meses antes do término do contrato), possuía o 
direito de serem descontados proporcionalmente 
os juros remuneratórios cobrados e os demais 
acréscimos do contrato (art. 52, § 2º da Lei nº 
8.078/90). 3. Não tendo a ré conferido o 
desconto na forma estabelecida na legislação 
consumerista, ou seja, de forma proporcional 
à quitação do contrato, necessário se faz a 
complementação de tal benesse. 4. A esse 
respeito, há que se reduzir o montante 
estipulado em sentença, pois tendo em vista 
que a autora antecipou em 20 meses o 
pagamento das parcelas correspondentes a 
tal período, de um total de 36, o que 
corresponderia a 55% do período do 
financiamento contratado, necessário se faz que 
lhe seja concedido um abatimento de R$ 
R$1.085,26, pois corresponde a 55% de desconto 
sobre os juros das prestações antecipadas, o que 
se mostra equânime, e não aquele indicado na 
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decisão de primeiro grau, pois fixado em 
percentual muito superior. 5. Todavia, já tendo 
sido restituído à demandante o valor de R$ 
563,64, há de se compensar tal valor do montante 
devido (R$ 1.085,26), restando saldo à autora no 
valor de R$ 521,62. Recurso parcialmente provido. 
(TJRS; RCiv 71001646850; Porto Alegre; Primeira 
Turma Recursal Cível; Rel. Des. Ricardo Torres 
Hermann; Julg. 03/07/2008; DOERS 09/07/2008; 
Pág. 138).

Portanto, considerando que na ocasião da antecipação da 
quitação do financiamento a Apelante pagou, de uma única vez, 55% do total do 
financiamento,  deve  o  desconto  ser  no  mesmo  coeficiente  de  percentual, 
ressalvando  o  encargo  decorrente  de  IOF,  se  o  tributo  ficou  sob  a 
responsabilidade da Instituição Financeira.

Essa  restituição  deve  ser  feita  na  forma  simples,  não  se 
aplicando ao caso concreto a penalidade do Art. 42, Parágrafo Único, do CDC, 
visto que o contrato não prevê em sua Cláusula 10 qual índice de desconto para 
hipótese  de  quitação  antecipada,  e  por  isso  não resta  evidenciada má-fé  da 
instituição financeira ao conceder o desconto ao Apelante.

Diante do exposto, dou  provimento ao Recurso para 
julgar parcialmente  procedente o pedido, condenando o Apelado a 
restituir  a  diferença  do  que  foi  pago  para  o  que  seria  devido  com 
desconto  de  55%  dos  juros,  ressalvado  o  Imposto  de  Operação 
Financeira, se quitado pelo Recorrido, que deverá ser apurado na fase de 
liquidação.

Condeno o Apelado ao pagamento das custas processuais e 
honorários de sucumbência que arbitro em 15% do valor da condenação, o que 
faço com observância do Art. 20, §3º, do CPC.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 12 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 

 Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque


