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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0116298-78.2012.815.2001
RELATORA  :  Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE        :  Cleybson Cezar de Macedo Fernandes 
ADVOGADO :  José Jurandy Queiroga Urtiga
APELADO              :  BV Financeira S/A
ADVOGADO          :  Fernando Luiz Pereira e outro

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA.  PLEITO DE CÁLCULO DO
DESCONTO  COM BASE  EM FÓMULA NÃO PREVISTA
NO  PACTO.  IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA,
ADEMAIS,  DE  PLEITO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
INVIABILIDADE DE TAL PRÁTICA EX-OFFICIO. SÚMULA
381  DO  STJ.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.   

Restando  evidenciado  que  o  autor/apelante  pretende
reelaborar  os  cálculos  do  desconto  da  liquidação
antecipada  de  contrato  de  financiamento,  com  base  em
fórmula (operação aritmética) não prevista nas disposições
contratuais; e constando-se, ainda, que sequer foi pleiteado
na inicial a revisão das previsões do pacto, resta inviável o
acolhimento do pleito exordial.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Cleybson  Cezar  de
Macedo Fernandes, buscando a reforma da  sentença do Juízo de Direito da
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14ª Vara Cível da Comarca da Capital,  que  julgou improcedente a Ação de
Repetição de Indébito, ajuizada pelo apelante em face da BV Financeira S/A.

Na exordial, o autor aduziu que, em 14/03/2011, formalizou com a
instituição  financeira  promovida,  para  fins  de  financiamento  de  um veículo,
contrato  de  empréstimo  para  receber  R$49.059,47  (quarenta  e  nove  mil  e
cinquenta e nove reais e quarenta e centavos).

Narrou ter ficado acordado que o valor mutuado seria pago em 60
(sessenta) parcelas mensais e iguais de R$1.443,28 (um mil, quatrocentos e
quarenta e três reais e vinte e oito centavos), de forma que, ao final, seria, por
ele,  desembolsado  o  montante  total  de  R$86.590,80  (oitenta  e  seis  mil,
quinhentos e noventa reais e oitenta centavos), o que demonstra que houve, a
título de juros e demais encargos, um acréscimo de R$37.537,33 (trinta e sete
mil, quinhentos e trinta e sete reais e trinta e três centavos).

Seguiu  relatando  que,  após  haver  pago  08  parcelas,  resolveu
liquidar antecipadamente o saldo devedor, quitando as 52 (cinquenta e duas)
parcelas vincendas, tendo, antes, entrado em contato com o demandado, que
lhe indicou, como valor total, para fins de quitação antecipada do contrato, a
quantia de R$46.966,19 (quarenta e seis mil,  novecentos e sessenta e seis
reais e dezenove centavos).

Afirmou  que  procedeu  ao  pagamento  no  valor  estipulado  pela
parte  adversa,  porém, por  entender  que o montante deveria  ter  sofrido  um
desconto maior na liquidação antecipada, ajuizou a presente demanda.

Para  tanto,  verberou  que  “o  desconto  na  quantia  antecipada
(parcelas de nº 09 a 60, num total de 52) deveria ser de R$32.533,60 (trinta e
dois mil, quinhentos e trinta e três reais e sessenta centavos)”, montante a que
se alcança com a utilização de uma simples operação aritmética,  chamada
regra  de  três,  da  qual  se  extrai  que,  se  100%  do  valor  do  financiamento
correspondia a R$85.956,80, o montante que restava quando resolveu liquidar
antecipadamente o débito, R$75.050, 56 (valor total, menos as parcelas pagas
até aquele momento), correspondia a 86,67% do total, de forma que, abatendo-
se tal percentual do montante dos juros (R$37.537,33), chega-se à quantia de
R$32.533,60  (trinta  e  dois  mil,  quinhentos  e  trinta  e  três  reais  e  sessenta
centavos), importância que, segundo alega, deveria ter sido dada, a título de
desconto, pelo promovido.

Como, entretanto, o desconto dado foi  de R$28,084,37 (vinte e
oito  mil,  oitenta e quatro reais  e trinta  e sete centavos),  pleiteou o autor  a
repetição  de  indébito  em  dobro  da  quantia  relativa  à  diferença  entre  tais
valores,  qual  seja,  R$4.449,23 (quatro mil,  quatrocentos e quarenta e nove
reais e vinte e três centavos). 

Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou improcedente
o pleito exordial, sob o fundamento de que “há expressa disposição contratual
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acerca dos cálculos a serem utilizados, quando do abatimento proporcional por
quitação antecipada e a estes não se chega por mera regra de três, sendo
necessário proceder à apuração do spreed e da Taxa Selic” (fl. 79).

Nas razões do presente apelo (fls. 84/92), o autor/apelante alega
que a cláusula 25 do contrato celebrado entre as partes prevê que, em caso de
liquidação antecipada do débito, o cálculo do saldo devedor deve ser efetuado
com  redução  proporcional  dos  juros  e  o  banco  promovido  não  aplicou  a
proporcionalidade no desconto, uma vez que deveria ter dado um desconto de
R$32.533,60,  mas só procedeu ao desconto de R$28.083,37,  gerando uma
diferença de R$4.449,23.

Com essas considerações, e requerendo a aplicação do Código
de Defesa do Consumidor, para fins de inversão do ônus da prova, requer a
reforma da sentença, com o julgamento de procedência do pleito exordial.   

Nas contrarrazões de fls. 101/110, o promovido/apelado pugnou
pela manutenção da sentença.

No  parecer  de  fls.  117/121,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso.

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a  sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: Aos recursos interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

Feito esse registro, passo ao exame do apelo.

Conforme  relatado,  o  autor/apelante  ajuizou  a  presente  ação
alegando  que,  ao  liquidar  antecipadamente  o  contrato  de  financiamento
celebrado com a instituição financeira promovida, teve um desconto menor do
que aquele que entendia devido, pois, do saldo devedor existente no momento
em  que  pleiteou  a  liquidação  antecipada  (R$75.050,56),  só  foi  abatida  a
quantia de R$28.083,37, quando, segundo sustenta, deveria ter sido dado um
desconto de R$32.533,60.
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De  acordo  com  seus  os  argumentos,  o  valor  de  tal  desconto
(R$32.533,60) se alcança através de uma operação aritmética chamada regra
de três, da qual se extrai que, se 100% do valor do financiamento correspondia
a  R$85.956,80,  o  montante  que  restava  quando  resolveu  liquidar
antecipadamente o débito, R$75.050,56 (valor total, menos as parcelas pagas
até aquele momento), correspondia a 86,67% do total, de forma que, abatendo-
se tal percentual do montante dos juros (R$37.537,33), chega-se à quantia de
R$32.533,60  (trinta  e  dois  mil,  quinhentos  e  trinta  e  três  reais  e  sessenta
centavos), importância que, segundo alega, deveria ter sido dada, a título de
desconto,  pelo promovido,  que,  no  entanto,  só  descontou a importância de
R$28.083,37,  gerando uma diferença de R$4.449,23,  que pretende receber
nesta demanda, inclusive, com repetição de indébito em dobro, nos termos do
art. 42 do CDC.

Em  que  pesem  os  argumentos  do  autor/apelante,  deve  ser
mantido o julgamento de improcedência exarado em primeiro grau.

A  cláusula  25  do  contrato  celebrado  entre  as  partes  previa  o
seguinte, para a hipótese de liquidação antecipada do saldo devedor:

Cláusula  25. Liquidação  Antecipada.  Tenho  ciência  de
que  poderei  fazer,  antecipadamente,  pagamentos  parciais
ou integral do saldo devedor com redução proporcional dos
juros e demais acréscimos pela taxa de juros pactuada caso
eu venha a exercer essa faculdade dentro dos sete dias da
data da de emissão da emissão desta Cédula ou, ainda, se
restarem  até  12  (doze)  meses  para  o  término  da  sua
vigência, conforme normas do Banco Central do Brasil e do
Conselho  Monetário  Nacional,  especialmente  a Resolução
nº 3.516, de 6 de dezembro de 2007.
25.1. Caso o prazo a decorrer desta cédula seja superior a
12 (doze) meses,  a amortização ou liquidação antecipada
será calculada com a utilização de taxa equivalente à soma
do spread apurado na data de emissão desta Cédula com a
taxa SELIC apurada na data do pedido de amortização ou
de liquidação antecipada.
25.2. O spread mencionado no item anterior corresponderá,
em qualquer caso, à diferença que se registrar entre a taxa
de juros pactuada nesta cédula e a taxa SELIC apurada na
data de sua emissão.

Como se  vê,  embora  haja  previsão  contratual  para  a  redução
proporcional  dos  juros  e  dos  demais  acréscimos,  em  caso  de  liquidação
antecipada – o que é, inclusive, garantia legal ao consumidor, assegurada no
§2º1 do art. 52, CDC – denota-se das disposições das respectivas cláusulas,
que também ficou expressamente convencionada a forma como deveriam ser
feitos os cálculos dessa redução proporcional, qual seja, através da “utilização

1  § 2º É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, 
mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 
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de taxa equivalente à soma do spread apurado na data  de emissão desta
Cédula com a taxa SELIC apurada na data do pedido de amortização ou de
liquidação antecipada” (cláusula 25.1).    

In casu, a tese exordial (de cálculo indevido do valor do desconto)
não  está  embasada  na  alegação  de  que  o  banco/promovido  tenha,  por
exemplo,  utilizado taxas  distintas  das  mencionadas no  pacto  ou que tenha
havido  erro  na  soma  do  spread,  teses  que  poderiam  evidenciar  eventual
descumprimento de cláusula contratual por parte do promovido.

Em  verdade,  ao  invés  de  apontar  efetivamente  possível
descumprimento  contratual  na  elaboração  dos  cálculos,  o  que  o
autor/apelante requer, na prática, é que tal abatimento seja calculado com
base em uma operação aritmética (regra de três) não prevista no contrato,
o  que,  caso  acolhido,  aí  sim,  constituiria  desrespeito  ou  inovação  às
disposições contidas no pacto,  procedimento, em regra, vedado, à luz do
princípio  pacta  sunt  servanda,  segundo  o  qual os  contratos  devem  ser
cumpridos.

Cumpre ressaltar que, embora tenha pleiteado a elaboração dos
cálculos do desconto com base em uma fórmula não prevista na avença, o
autor/apelante  nem  sequer  requereu,  na  presente  lide,  a  revisão
contratual,  hipótese  na  qual  se  poderia  avaliar  eventual  abusividade  das
previsões  estabelecidas  no  pacto  e  se  averiguar  possível  alteração  para  a
respectiva elaboração através do método exposto na exordial.

Registre-se,  nesse  aspecto,  que,  inexistindo  pleito  de  revisão
contratual, não é possível se cogitar procedê-la de ofício, conforme enunciado
da Súmula 381 do STJ:

Súmula 381. Nos contratos bancários, é vedado ao julgador
conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Destarte,  observando-se  que  o  autor/apelante  pretende,  no
presente caso, reelaborar os cálculos do desconto da liquidação antecipada
com base em fórmula não prevista nas disposições contratuais; e constando-
se, ainda, que sequer foi pleiteado na inicial a revisão das previsões do pacto,
resta  inviável  o  acolhimento  do  pleito  exordial,  conforme  precedente  desta
Corte:

EMENTA: APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  ANTECIPAÇÃO  DO
PAGAMENTO, PELO DEVEDOR, DAS PARCELAS FINAIS
DO  CONTRATO  EM  DETRIMENTO  DAS  MAIS
RECENTES.  VEDAÇÃO  CONTRATUAL  EXPRESSA
NESSE SENTIDO. RECUSA DO CREDOR EM RECEBER
OS REFERIDOS VALORES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.  PAGAMENTO
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ANTECIPADO  GARANTIDO  CONTRATUALMENTE,
DESDE  QUE  OBEDECIDA  A  ORDEM DIRETA  E
SEQUENCIAL  DAS  PRESTAÇÕES.  INEXISTÊNCIA  DE
ABUSIVIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL PREVIAMENTE
PACTUADA.  OBSERVÂNCIA  DOS  PRINCÍPIOS  DA
AUTONOMIA  DA  VONTADE  E  DO  PACTA  SUNT
SERVANDA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 
1. Apesar de o Código de Defesa do Consumidor, em seu
art. 52, §2º, garantir ao consumidor o direito de liquidar, total
ou parcialmente, o débito parcelado, não veda que as partes
contratantes  negociem  sobre  a  forma  em  que  se  dará
referida antecipação.
2. Havendo previsão contratual expressa no sentido de que
a antecipação do pagamento das parcelas do financiamento
deve obedecer a ordem direta e sequencial das prestações,
esta deve ser respeitada pelas partes em observância dos
princípios  da  autonomia  da  vontade  e  do  pacta  sunt
servanda.
3.  Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer,  de  ofício,  da  abusividade  das  cláusulas. 4.
Apelo conhecido e provido.2

Em sendo assim, deve ser mantida a sentença de improcedência
exara  na  instância  a  quo,  em  consonância  com  o  parecer  da  douta
Procuradoria de Justiça.

Face ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente apelo.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, o Exmº. Dr. Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado
para  substituir  o Des.  José  Ricardo  Porto) e  o  Des.  Leandro  dos  Santos.
Presente  à  sessão  o Exmº.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, Procurador  de
Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 15 de
dezembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/07

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004248820108150231, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 23-08-2016.
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