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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0085811-28.2012.815.2001
ORIGEM: 17ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO: Celso Marcon 
APELADA: Rosenilda Bezerra de Oliveira
ADVOGADO: Devid Oliveira de Luna

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA  C/C
CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  E  PEDIDO  DE LIMINAR.
APLICAÇÃO  DO  CDC.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL. DIREITO DO CONSUMIDOR À CONSIGNAÇÃO EM
PAGAMENTO  DO  VALOR  PROPORCIONALMENTE  DEDUZIDO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS
DO ART. 20, § 3º, ALÍNEAS “A”, “B” E “C” DO CPC. SENTENÇA
MANTIDA. DESPROVIMENTO. 

-  É entendimento pacífico nos  tribunais pátrios a aplicação do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  (CDC)  às  operações  de
concessão  de  crédito  e  financiamento,  uma  vez  que  estão
plenamente caracterizados os conceitos de consumidor (art. 2°)
e fornecedor (art. 3°).

- A consignação do pagamento com a dedução proporcional dos
juros e demais acréscimos,  a qual é disciplinada pelo art. 52,
§2º, do CDC, é direito do consumidor nos casos de liquidação
integral,  quando  houver  recusa  da  instituição  financeira  em
receber a quantia.

- É inadequada a minoração da verba honorária quando esta
respeita os critérios previstos no art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e
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“c”  do Diploma Processual Civil.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação cível.

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto por  BANCO  ITAÚ
UNIBANCO S/A contra sentença (f. 78/82) do Juízo de Direito da 17ª Vara
Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  ação  de liquidação  antecipada  c/c
consignação  em  pagamento,  ajuizada  por  ROSENILDA  BEZERRA  DE
OLIVEIRA, julgou procedente o pedido exordial, para garantir o direito de
liquidação antecipada do débito da apelada, sendo devido o valor de R$
3.272,22 (três  mil,  duzentos  e  setenta  e  dois  reais,  vinte  e  dois
centavos), autorizando, ainda, a consignação desse valor em juízo.  

Nas razões recursais (f. 84/93), o apelante busca a reforma da
sentença,  alegando:  (1)  regularidade  das  cláusulas  do  contrato  e  o
princípio do  pacta sunt servanda; (2)  impossibilidade de consignação do
valor  em pagamento;  (3)  valor  exorbitante  aplicado  a  título  de  verba
honorária.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 115/128).

Parecer Ministerial sem opinar quanto ao mérito (f. 135/138). 

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
    Relator

Verte  dos  autos  que  a  parte  promovente/apelada  firmou
contrato de arrendamento mercantil com a instituição financeira, ora
apelante, para  a  aquisição de um veículo. Ocorre que, faltando 9 (nove)
parcelas  para  a  quitação  do  contrato,  a  apelada  resolveu  liquidar  as
parcelas vincendas.  Para  isso,  entrou  em  contato  com  a  central  de
informações do banco, sendo cientificada que não haveria possibilidade da
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quitação  antecipada  do  contrato. Assim,  ajuizou  a  presente  demanda
objetivando garantir seu direito.

Inicialmente,  vale  ressaltar  que  é entendimento  pacífico  nos
tribunais pátrios a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC) às
operações de concessão de crédito e financiamento, uma vez que estão
plenamente  caracterizados  os  conceitos  de  consumidor (art.  2°)  e
fornecedor (art. 3°). 

Basta,  portanto,  a  mera  observação  da  forma  pela  qual  o
dinheiro é posto à disposição do público.  Se, de um lado, as instituições
financeiras  estiverem  prestando  um  serviço  com  intuito  lucrativo,
caracterizando-se  como  fornecedor,  e,  de  outro,  estiver  o  cliente,
utilizando-se dos serviços como destinatários finais, consumidores, haverá
uma  relação  de  consumo,  aplicando-se,  assim,  todas  as  normas  do
diploma consumerista.

O CDC  trata  especificamente  dos  serviços  bancários  e  de
crédito  em  seus  artigos  3º,  §  2º,  e  52,  não  havendo  margem  para
qualquer interpretação em sentido contrário. 

Logo, o caso em tela  envolve uma  relação de consumo. Por
conseguinte,  incidem  normas  cogentes,  de  ordem  pública  e  interesse
social (art. 1°), o que significa dizer que não são derrogáveis por vontade
dos  interessados.  É  aplicável,  então,  todo  o  sistema  consumerista  à
relação ajustada entre as partes,  o  qual  prevê princípios e  regras  que
visam à efetivação da tutela do consumidor, reconhecidamente vulnerável
no  mercado  de  consumo,  incluindo  a  relação  entre  as  instituições
financeiras e seus clientes. 

No  mais,  a  consignação  do  pagamento  com  a dedução
proporcional dos juros e demais acréscimos, a qual é disciplinada pelo art.
52,  §  2º,  do  CDC, é  direito  do  consumidor  nos  casos  de  liquidação
integral,  quando  houver  recusa  da  instituição  financeira  em receber  a
quantia.

Além disso, em análise dos autos constato que o apelante não
trouxe qualquer documento ou cálculo que desconstituísse as alegações e
numerários aduzidos pela parte  adversa,  descumprindo a regra do art.
333, inciso II, do CPC.

Eis entendimento do Tribunal  de Justiça  do Rio Grande do Sul
nesse sentido:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO
PARA  AQUISIÇÃO  DE  VEÍCULO.  REDUÇÃO  PROPORCIONAL  DOS
JUROS E DEMAIS ENCARGOS. POSSIBILIDADE. Comprovada a recusa
do réu em receber o pagamento antecipado do financiamento, tem o
autor o direito de depositar o valor, descontados, proporcionalmente,
os juros remuneratórios cobrados e demais acréscimos previstos no
contrato. Sentença confirmada. APELO IMPROVIDO.1 

Por  fim, em  relação  aos  honorários  advocatícios,
arbitrados em 15% sobre o valor  da causa, o apelante  afirmou  que  o
quantum foi excessivo.

Tendo em vista a quantidade de atos processuais, e o grau de
zelo  desempenhado  pelo  causídico,  entendo  que  o  referido valor  é
condizente com os critérios previstos no art. 20, § 3º, alíneas “a”, “b” e “c”
do CPC, sendo adequada sua manutenção.

Isso posto,  mantenho  a sentença,  negando provimento ao
recurso apelatório.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS,  que participou do julgamento com  ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                            Relator

1 TJ-RS - AC: 70048991699 RS, Relator: Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, Data de Julgamento: 13/09/2012,
Décima Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2012.


