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                                      APELAÇÃO CÍVEL  – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBI-
TO   – CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL   –
QUITAÇÃO ANTES DO VENCIMENTO  – ALEGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO  DE  VALORES  INFERIOR  AO  DEVIDO  –
NÃO  DEMONSTRAÇÃO  ATRAVÉS  DOS  CÁLCULOS
APRESENTADOS – ÕNUS DO AUTOR  – ART. 373, I, DO
CPC – DESPROVIMENTO.

Não demonstrado o indébito a ser restituído ao contratante,
não há que falar-se em devolução simples ou em dobro, se
não ficou evidenciada a  existência  de ilegalidades na co-
brança.

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  Francisco Roberto
Oton Pereira  inconformado com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara
Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito
movida em face do  Banco Itauleasing S.A.,  julgou improcedente o pedido
exordial,  condenando  o  autor  ao  pagamento  das  custas  processuais  e
honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00  (um mil reais).

Nas suas razões recursais, afirma o recorrente estar comprovado
nos  autos  o  ato  danoso  praticado  pelo  recorrido  em  razão  de  não  existir
proporcionalidade no desconto  dos juros e  demais acréscimos advindos do
financiamento, conforme preconiza o Código de Defesa do Consumidor. 
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Acrescenta que a sentença sequer mencionou o dispositivo legal
para solução do caso, devendo ser provido o recurso para condenar o recorrido
ao pagamento de R$ 10.333,19.

Contrarrazões  às  fls.  80/84,  pugnando-se  pela  manutenção  da
sentença vergastada.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  91/92,  absteve-se  de
manifestação no feito, por entender ausente situação ensejadora de obrigatória
intervenção ministerial.

VOTO

A controvérsia gira em torno da repetição em dobro do indébito,
sob a alegação de que teria havido desconto a menor no momento da quitação
do contrato e, portanto, seria abusivo o valor cobrado.

Da análise da petição inicial, verifica-se que o autor apresentou
uma conta simples para justificar a cobrança indevida por parte da instituição
financeira  demandada.  Para  tanto,  alegou  que,  como estava  procedendo  à
quitação  de  percentual  equivalente  a  25%  do  valor  total  do  contrato,  o
desconto, no valor financiado, deveria ser diretamente proporcional, ou seja,
dos  R$  14.166,20  financiados,  deveria  ter  ocorrido  um  desconto  de  R$
3.541,55.

Sem razão o autor. 

Com efeito, constata-se dos autos que o autor/apelante efetuou a
quitação do contrato de arrendamento mercantil após três anos de firmada a
avença.  Quer  dizer:  após  utilizar-se  do  capital  antecipado  pela  instituição
financeira através do arrendamento mercantil, entende o autor que faria jus à
restituição total do seu valor, em virtude da quitação antecipada, sem qualquer
incidência de juros ou correção monetária.

Como se pode constatar da narrativa autoral e dos documentos
anexados  aos  autos,  a  quitação  das  12  (doze)  parcelas  derradeiras  do
financiamento  resultou num valor  atribuído pela instituição financeira  de R$
7.767,14.

Ocorre que não conseguiu o autor comprovar o excesso ou abuso
na cobrança, quando o ônus era seu, mormente se considerarmos que faltava
apenas um ano para quitação do contrato de arrendamento mercantil celebrado
em 48 parcelas mensais, sendo que cada uma delas havia sido fixada no valor
de R$ 729,65.

Nesse tirocínio, tem incidência a regra do art. 373 do Código de
Processo Civil:

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.

Demais disso, a restituição em dobro, admitida pelo Código de
Defesa do Consumidor, só é possível quando exista má fé na contratação, por
parte da instituição financeira, o que aqui não restou demonstrado nos autos.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria tem sinalizado no sentido de
não caber a repetição do indébito, quando não demonstrada a abusividade da
cobrança (negritei):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
DECRETO  LEI  Nº  911/96  -  PURGAÇÃO  DA  MORA  -
NECESSIDADE DE PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DA
DÍVIDA  -  NÃO  OCORRÊNCIA  -  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO  -  DISCUSSÃO  DAS  CLÁUSULAS
CONTRATUAIS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO CDC -
JUROS REMUNERATÓRIOS - NÃO LIMITAÇÃO A 12% AO
ANO  -  ABUSIVIDADE  NÃO  DEMONSTRADA  -
CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS  COM  PERIODICIDADE
INFERIOIR A UM ANO -  LEGALIDADE -  COMISSÃO DE
PERMANÊNCIA CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS -
AUSÊNCIA DE  PREVISÃO  CONTRATUAL  -  TARIFA DE
ABERTURA  DE  CRÉDITO  -  INEXISTÊNCIA  DE
COBRANÇA -  REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO -
NÃO CABIMENTO - DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA -
IMPOSSIBILIDADE  -  ENTENDIMENTO  FIRMADO  PELO
STJ.  Tratando-se de cédula  de crédito bancário  garantida
por alienação fiduciária, em que houve a busca e apreensão
do  bem  dado  em  garantia  face  à  mora  do  devedor
fiduciante, este apenas poderá obter a restituição do bem já
apreendido  se  providenciar  a  quitação  integral  da  dívida
contratual  ainda  pendente,  não  bastando  a  simples
purgação  da  mora,  considerando  a  já  reconhecida
constitucionalidade do Decreto-Lei nº 911/69 e, em especial,
do seu art.  3º,  §§1º e 2º,  modificados pela Lei 10.931/04.
São  aplicáveis  as  disposições  do  CDC  aos  contratos  de
financiamento  firmados  com  as  instituições  financeiras,  a
teor da Súmula 297 do STJ. Conforme orientação do STJ e
nos termos da Lei 4.595/64, é livre a estipulação de juros
remuneratórios  nos  contratos  de  mútuo  bancário  e
financiamento, aos quais não incide a limitação prevista na
Lei de Usura e no art. 591 c/c o art. 406 do CC de 2002, que
se limitam a tratar dos contratos de mútuo civil.  A revisão
das taxas de juros remuneratórios somente tem cabimento
quando caracterizada a relação de consumo e demonstrada
a abusividade, mas o que não se deu no caso dos autos.
Tratando-se de cédula de crédito bancário e considerando o
preceito  específico  contido  no  art.  28,  §1º,  I  da  Lei  nº
10.931/04,  não há como ser  reputada abusiva  a cláusula
que prevê a capitalização de juros com periodicidade inferior

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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a  um  ano.  Inexistindo  previsão  contratual  ou  provas  da
efetiva  cobrança,  não  há  como  reconhecer  qualquer
ilegalidade  envolvendo  uma  hipotética  cobrança  da
comissão de permanência cumulada com outros encargos e
tampouco da tarifa de abertura de crédito. Não há indébito
a ser restituído ao contratante se não ficou demonstrada
a  existência  de  ilegalidades  na  contratação.
Considerando o posicionamento firmado pelo STJ, segundo
a sistemática do art. 543-C do CPC, quando do julgamento
do  REsp  nº  1061530/RS,  apenas  o  reconhecimento  de
abusividade  na  cobrança  de  encargo  no  período  da
adimplência descaracteriza a mora.1  

E ainda, esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  PARCELA.
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  ALEGAÇÃO  DE
DIVERGÊNCIA  ENTRE  O  VALOR  DA  PARCELA
EFETIVAMENTE  PAGO  E  O  VALOR  DA  PARCELA
APRESENTADA  PELA  CALCULADORA  DO  CIDADÃO
QUANDO  UTILIZADO  OS  JUROS  REMUNERATÓRIOS
PACTUADOS. CALCULADORA DO CIDADÃO. instrumento
inidôneo  para  AFERIÇÃO  DE  JUROS.  JUROS
REMUNERATÓRIOS EM PATAMAR SUPERIOR A 12% AO
ANO.  POSSIBILIDADE.  PRECEDENTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  PERCENTUAL  DENTRO  DA
MÉDIA  DE  MERCADO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
INEXISTÊNCIA  DE  PAGAMENTOS  INDEVIDOS.
REFORMA DO DECISUM. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
PROVIMENTO DO RECURSO. - A calculadora do cidadão
não se presta para aferir o valor correto das parcelas que
deverão  ser  pagas  quando  aplicado  os  juros  pactuados,
tendo em vista que não leva em consideração os encargos
administrativos e demais tributos que integram a base de
cálculo  do  montante  financiado.  -  É  lícito  às  instituições
financeiras estabelecerem o percentual  de juros acima de
12% ao ano. Somente é possível considerá-los abusivos se
fixados em patamar dissonante da média de mercado, o que
não ocorreu no presente caso. - Outrossim, não há que se
falar  em repetição de indébito  nos  termos do art.  42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor,
pois  que,  na hipótese,  perfeitamente lícita a  cobrança
dos  juros  remuneratórios  e  das  parcelas  mensais
conforme pactuados,  não justificando a restituição em
dobro pelo que fora pago.2

PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  FALTA  DE

1 TJMG -  Apelação  Cível   1.0672.15.003940-8/001,  Relator(a):  Des.(a)  Arnaldo  Maciel  ,  18ª  CÂMARA CÍVEL,
julgamento em 18/05/2016, publicação da súmula em 25/05/2016.

2TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00495668120138152001,  2ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 06-06-2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
4



Apelação Cível nº 0048665-16.2013.815.2001

FUNDAMENTAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA. - Na
hipótese  vertente,  tendo  o  juízo  a  quo,  ainda  que  de  forma
concisa,  externado  os  motivos  de  sua  decisão,  bem  assim
apreciado o acervo probatório coligido aos autos, não há que se
falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação.
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO
C/C  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
PAGAMENTO  DE  FATURA  EM  VALOR  MÍNIMO.
PARCELAMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA.
INCONSISTÊNCIA.  ELEVAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR.
INCIDÊNCIA DE ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. PREVISÃO
NAS  FATURAS.  ABUSIVIDADE  NÃO  CARACTERIZADA.
DANOS  MORAIS  INEXISTENTES.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. -  Julga-se improcedente ação de desconstituição
do débito c/c pedido de indenização por danos morais, quando
inexistem  elementos  aptos  a  comprovar  a  abusividade  da
cobrança, bem como o abaloextrapatrimonial. - "O dano moral
decorre de lesão a direito da personalidade e pressupõe grave
e  excepcional  situação  de  constrangimento,  angústia,
vergonha, suficiente a afetar a integridade psíquica da pessoa,
o  que  não  é  a  hipótese  dos  autos."  (TJPB;  APL 0084708-
83.2012.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível;  Relª
Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB  15/10/2014;
Pág. 14)3

 

Colocada  a  questão  nesses  termos,  é  forçoso  concluir  que  a
cobrança ocorreu com base nas disposições constantes  do contrato,  sendo
certo que não restou demonstrada a alegada abusividade ou má-fé por parte
da instituição financeira.

Frente  ao  exposto,  nego  provimento  ao  recurso  apelatório,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente à sessão o Exmº. Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/03

3TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00419419320138152001,  1ª  Câmara Especializada Cível,  Relator
DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 23-05-2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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