
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0062185-77.2012.815.2001 – 15ª Vara Cível da Capital
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides
Apelante : Maria das Neves Gabriel
Advogado : Luiz César Gabriel Macêdo (OAB/PB 14.737)
Apelado : HSBC Bank Brasil S/A 
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PE 983-A).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. APLI-
CAÇÃO DO CDC. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCAN-
TIL.  QUITAÇÃO  ANTECIPADA DO  CONTRATO.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR  AO  ABATIMENTO.  DIREITO  AO  PAGAMENTO
DO  VALOR  PROPORCIONALMENTE  DEDUZIDO.  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO.  DE  FORMA SIMPLES.  AUSÊNCIA DA MÁ-FÉ.
SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

— A relação  negocial  entre  o  arrendatário  e  arrendadora,  no  contrato  de
arrendamento mercantil (leasing), rege-se pelas normas e princípios do Código de
Defesa do Consumidor, já que subsumida nos seus arts. 2º e 3º. O consumidor tem
o direito de  liquidar  antecipadamente  o débito,  eximindo-se  integralmente  do
compromisso contratualmente assumido, com a redução proporcional dos juros e
demais acréscimos, consoante o § 2º do art. 52 do CDC. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial à apelação cível.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Maria das Neves Gabriel em
face da sentença (fls. 92/92v) proferida pelo juiz da 15ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de
Repetição  de  Indébito  ajuizada  pela  apelante  contra  o  HSBC  Bank  Brasil  S/A,  que  julgou
improcedente o pedido exordial.

Nas razões recursais (fls. 98/106), a apelante busca a reforma da sentença,
alegando fazer  jus à restituição da importância de  R$ 5.615,00 (cinco mil,  seiscentos e quinze
reais), por entender que o desconto oferecido pelo banco para quitação antecipada do seu contrato
de arrendamento mercantil foi inferior ao realmente devido. 

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões
(fl. 121).



Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
116/117).

É o relatório.

VOTO

A Autora  alegou,  na  inicial,  que  o  Banco  cobrou  para  a  quitação  do
arrendamento o valor de R$ 12.059,11 (doze mil, cinquenta e nove reais e onze centavos), quando
deveria ter cobrado a importância de  R$ 9.251,91 (nove mil, duzentos e cinquenta e um reais e
noventa e um centavos),  de modo que teria pago a maior  a quantia de  R$ 2.807,50 (dois mil,
oitocentos e sete reais e cinquenta centavos). Isso porque, segundo ela, como realizou a antecipação
de 25 das 60 parcelas devidas, o valor a ser descontado corresponderia a 41,67% dos juros aplicados
R$ 12.493,62). 

Requer,  portanto,  o  pagamento  do  montante  remanescente,  em  dobro,
totalizando R$ 5.615,00 (cinco mil, seiscentos e quinze reais) e indenização por danos morais no
valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Na contestação o banco réu apenas alegou que os juros cobrados no contrato
eram de conhecimento da autora e legais, de modo que não há quantia a restituir ou indenizar

O  juiz  de  primeiro  grau  julgou  improcedente o  pedido  exordial,  por
entender que não há comprovação do efetivo pagamento da antecipação do financiamento, o que
não geraria dever de devolução da quantia supostamente paga. Nesse aspecto, não há dúvida de que
houve liquidação antecipada do débito, vez que o próprio réu confirma o fato em sua alegação (fl.
28).

Cumpre  ressaltar,  ademais,  que,  embora  os  pedidos  iniciais  tenham sido
julgados improcedentes, o apelo da parte autora diz respeito tão somente à repetição do indébito,
não se reportando, em momento algum do recurso, aos danos morais inicialmente alegados. Dessa
forma,  entende-se  que  a  parte  autora  não  mais  se  insurgiu  quanto  à  improcedência  dos  danos
morais.

Discute-se nos autos a liquidação antecipada do contrato de arrendamento
mercantil, espécie de contrato de locação, em que o locatário usufrui do objeto contratual, pagando
o valor acordado a título de aluguel, podendo ao final do prazo do ajuste, comprar o bem mediante o
pagamento do valor residual garantido (VRG). 

No tocante à natureza do contrato de arrendamento mercantil, veja-se o que
afirmou Caio Mario da Silva Pereira: 

"Nesta  modalidade  contratual,  o  arrendatário  contrata  com  uma  instituição
financeira a compra do objeto, o qual lhe será entregue em locação, obrigando-se
ao  pagamento  em prestações.  O arrendatário  não  tem faculdade  de  devolver  o
objeto  antes  do  termo  contratual.  E,  atingido  este,  fica-lhe  a  tríplice  opção:
devolver  a  coisa;  adquiri-la  pelo  preço  residual  ou  pelo  preço  de  mercado;  ou
renovar o contrato, caso em que o valor será inferior ao que foi tomado como base
no primeiro." (in, Instituições de Direito Civil, 11ª Ed., Forense, p. 584) 

Nos contratos de financiamentos não reside dúvidas de que é permitido ao
consumidor  requerer  a  liquidação  antecipada  das  parcelas  vincendas,  mediante  redução



proporcional dos juros e demais acréscimos, sendo tal prática prevista pelo Código de Defesa do
Consumidor no art. 52. Assim, a liquidação antecipada consiste na quitação, total ou parcial, de uma
dívida antes do seu vencimento, acarretando a redução proporcional dos juros e demais acréscimos. 

Da mesma forma, ainda que se tratando de espécies contratuais diversas, é
entendimento pacífico nos tribunais pátrios a aplicação do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
às operações de arrendamento mercantil. 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.

Portanto, a relação negocial entre o arrendatário e arrendadora, no contrato
de arrendamento mercantil (leasing), rege-se pelas normas e princípios do Código de Defesa do
Consumidor,  já  que  subsumida nos  seus  arts.  2º  e  3º.  O consumidor  tem o direito de  liquidar
antecipadamente o débito, eximindo-se integralmente do compromisso contratualmente assumido,
com a redução proporcional dos juros e demais acréscimos, consoante o § 2º do art. 52 do CDC. 

O que o Superior Tribunal de Justiça não permite é a prática das instituições
financeiras  de  estipular  cláusula  prevendo  que  o  contratante  que  quiser  fazer  a  liquidação
antecipada terá que pagar um valor a título de “tarifa”. 

Nesse  aspecto  entendeu  o  STJ  que  para  as  operações  de  crédito e
arrendamento  mercantil  contratadas antes  de  10/12/2007,  podem  ser  cobradas  tarifas  pela
liquidação antecipada no momento em que for efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa
tarifa esteja claramente identificada no extrato de conferência - STJ. 3ª Turma. REsp 1.370.144-SP,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 7/2/2017 (Info 597).

Portanto, é permitida a liquidação antecipada ao contrato de arrendamento
mercantil nos moldes previsto no Código de Defesa do Consumidor.

Destarte, a quitação antecipada confere ao consumidor o direito à dedução
proporcional  dos  juros  e  demais  acréscimos,  a  qual  é  disciplinada pelo art.  52,  §  2º,  do CDC.
Portanto,  é  direito  do  consumidor,  nos  casos  de  liquidação  parcial  ou  integral,  a  redução
proporcional dos juros e outros acréscimos.

Compulsando-se os autos, percebe-se que o apelado não trouxe documento
ou cálculo que desconstituísse as alegações e numerários aduzidos pela parte autora, descumprindo
a  regra  do  art.  373,  inciso  II,  do  CPC.  Aliás,  tendo  a  demandante  apresentado  cálculos  para
comprovar que houve valor a maior,  caberia ao réu impugná-los especificamente, apresentado
cálculos corretos. Ao contrário, o banco réu confirmou a cobrança dos juros, inclusive na quitação
antecipada do contrato, alegando a previsão contratual para tanto, o que desrespeita a legislação
consumerista.

O  Poder  Judiciário  vem,  incessantemente,  reconhecendo  o  direito  ao
abatimento  dos  juros  e  condenando  as  empresas  a  restituírem o  valor  devido.  Ademais,  nada
impede, como no caso dos autos, que o consumidor venha discutir em juízo o desconto oferecido
pelo banco, buscando abatimento maior, ao qual entende fazer jus.

Neste sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA  DO  CONTRATO.  REDUÇÃO  PROPORCIONAL  DOS
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.



INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 52, §2º, DO CDC. RESTITUIÇÃO FEITA EM
VALOR  MENOR  QUE  O  DEVIDO. APURAÇÃO  A  SER  FEITA  EM
LIQUIDAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  IRRESIGNAÇÃO  DO
AUTOR. PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO
EQUITATIVA  DO  JUIZ.  RECURSO  DA  RÉ.  REPETIÇÃO  DEVIDA.
INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. NÃO CABIMENTO. AUTOR QUE
SUCUMBIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO INTEGRAL
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. - O artigo 52, §2º, do
CDC prevê a redução proporcional dos juros quando ocorre a quitação antecipada
da dívida. Desse modo, correta a sentença que reconheceu o direito do Promovente
à  Repetição  de  Indébito  dos  valores  pagos  em excesso,  os  quais  deverão  ser
apurados, com precisão, em liquidação de sentença. Se um litigante decair de parte
mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários (art.
21, parágrafo único, CPC/73). - Não é cabível a Repetição em dobro prevista no
art.  42,  parágrafo  único,  do  CDC,  quando  não  demonstrada  a  má-fé.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00200845920118152001,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 14-03-2017) 

AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  –  APELAÇÃO  CÍVEL.
CAPITALIZAÇÃO  – CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL
(LEASING) SEM  PREVISÃO  EXPRESSA  DE  TAXA  DE  JUROS
EMPREGADA – IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA
DE  ANATOCISMO.  TARIFAS  DE  ABERTURA DE  CRÉDITO  (TAC)  E  DE
EMISSÃO DE CARNÊ (TEC) – POSSIBILIDADE, EM TESE, DE COBRANÇA
NOS  CONTRATOS  CELEBRADOS  ANTES  DE  30.4.2008  (STJ,  REsp
1251331/RS) – CONTRATO EXAMINADO FORMALIZADO EM 10.8.2007 –
ABUSIVIDADE  NÃO  VERIFICADA.  COMISSÃO  DE  LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA  –  CUSTO  DE  PROCESSAMENTO  –  CONDICIONANTE
ILEGAL  DO  DIREITO  DE  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  PREVISTO  NO
ART. 52, §  2º,  DO CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR –
DECLARAÇÃO DE NULIDADE, MAS SEM REPERCUSSÃO FAVORÁVEL À
APELANTE  EM  RAZÃO  DA  INOCORRÊNCIA  DE  LIQUIDAÇÃO
ANTECIPADA DO CONTRATO EXAMINADO. IOF – RECÁLCULO COM A
EXCLUSÃO DE VALORES ABUSIVOS DA SUA BASE DE CÁLCULO – NÃO
CABIMENTO  EM  RAZÃO  DA  NÃO  INCIDÊNCIA  DO  TRIBUTO  AOS
CONTRATOS DE ARRENDAMENTO MERCANTIL (TJPR - 17ª C.Cível - AC -
1257342-1). REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – APELANTE
QUE  DECAIU  INTEGRALMENTE  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS  NA
INICIAL  –  ÔNUS  CORRETAMENTE  DISTRIBUÍDOS  NA  SENTENÇA
HOSTILIZADA.  1.  Nos  contratos  de  arrendamento  mercantil  sem  previsão
expressa da taxa de juros remuneratórios eventualmente aplicada, é impossível o
exame da ocorrência de capitalização de juros, o que inviabiliza, por consectário, o
seu  afastamento.  2.  A cobrança  das  tarifas  de  abertura  de  crédito  (TAC)  e  de
emissão de carnê (TEC),  ou  outra  denominação para  o  mesmo fato  gerador,  é
válida para  os  contratos  celebrados até  30.4.2008,desde que não comprovada a
abusividade em cada caso concreto (REsp n. 1.251.331/RS e n. 1.255.573/RS). 3. É
ilegal a previsão contratual de cobrança de comissão (custo de processamento)
por  liquidação  antecipada  do  contrato,  pois  constitui  uma  condição  não
respaldada  pelo  art. 52, §  2º,  do Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que
assegura ao consumidor o direito à liquidação antecipada do contrato, com a
redução  proporcional  dos  juros  e  demais  acréscimos.  O reconhecimento  da
nulidade  da  disposição  contratual,  no  entanto,  não  repercute  favoravelmente  à
apelante, visto que, não tendo ocorrido a liquidação antecipada do contrato, não
houve o desembolso da comissão e, por consectário, não há indébito a ser repetido.
4. Não incide IOF em contratos de arrendamento mercantil (TJPR - 17ª C.Cível -
AC -  1257342-1),  razão  pela  qual  não  deve  prosperar  pedido  de  recálculo  do

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599850/par%C3%A1grafo-2-artigo-52-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600142/artigo-52-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91585/c%C3%B3digo-de-defesa-do-consumidor-lei-8078-90
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10599850/par%C3%A1grafo-2-artigo-52-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10600142/artigo-52-da-lei-n-8078-de-11-de-setembro-de-1990


tributo  com a  exclusão  de  sua  base  de  cálculo  de  valores  reconhecidos  como
abusivos. 5. Decaindo a apelante da integralidade dos pedidos formulados na ação,
com a manutenção da sentença de improcedência, deve ser mantida a distribuição
dos  ônus  da  sucumbência  tal  qual  por  ela  estabelecida.  6.  RECURSO  DE
APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Assim, faz jus a apelante à diferença paga a maior, no momento da quitação
do contrato (comprovada à fls. 107), a qual deve ser restituída de forma simples, tendo em vista
que não houve cobrança ilegal/indevida a justificar a restituição em dobro.

Da repetição do indébito

A Promovente alega ainda fazer jus à repetição em dobro da quantia paga a
maior, com base no parágrafo único do art. 42 do CDC, segundo o qual: 

“O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito,
por  valor  igual  ao  dobro  do  que  pagou  em  excesso,  acrescido  de  correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”. 

Em que pese as alegações da Apelante, não vislumbro má-fé da Instituição
Financeira, tendo em vista que esta fez o abatimento dos juros e encargos, todavia, o cálculo fora
realizado a menor, não havendo provas de que tenha agido com má-fé, denotando, ao revés, ter
ocorrido erro justificável, o que afasta a condenação em dobro. 

Isto posto,  dou provimento parcial ao recurso, apenas para determinar a
restituição,  de forma simples, da diferença paga a maior, no momento da quitação do contrato,
devendo  o  montante  devido  ser  apurado  em  liquidação  de  sentença.  Custas  e  honorários
advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a ser compensados
pelas  partes,  nos  termos  do art.  21  do  CPC/1973,  vigente  à  época  da  prolatação  da  sentença,
observada a gratuidade judiciária deferida em favor da parte apelante.

É como voto.

Presidiu o julgamento, com voto, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais
Guedes. Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (juiz convocado para substituir
o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida  Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 01 de agosto de 2017.

Dr. João Batista Barbosa
     Juiz Convocado
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Apelação Cível nº 0062185-77.2012.815.2001 – 15ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por Maria das Neves Gabriel em
face da sentença (fls. 92/92v) proferida pelo juiz da 15ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de
Repetição  de  Indébito  ajuizada  pela  apelante  contra  o  HSBC  Bank  Brasil  S/A,  que  julgou
improcedente o pedido exordial.

Nas razões recursais (fls. 98/106), a apelante busca a reforma da sentença,
alegando fazer  jus  à  restituição da importância  de R$ 5.615,00 (cinco mil,  seiscentos e  quinze
reais), por entender que o desconto oferecido pelo banco para quitação antecipada do seu contrato
de arrendamento mercantil foi inferior ao realmente devido. 

Apesar de devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões
(fl. 121).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
116/117).



É o relatório. Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 03 de maio de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


