
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0047067-95.2011.815.2001.
ORIGEM: 17ª Vara Cível da Comarca da Capital.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles, Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da 
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco Santander (Brasil) S.A. 
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva.
APELADO: Geraldo Gomes Varela.
ADVOGADO: Otacílio Batista de Sousa Neto.

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. QUITAÇÃO 
ANTECIPADA  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO DESCONTO  PROPORCIONAL OFERECIDO 
PELO  BANCO.  ALEGAÇÃO  DE  QUE  A PROPORCIONALIDADE  DE  QUE 
TRATA O ART.  52,  §2°,  DO CDC,  NÃO FOI  OBSERVADA.  AUSÊNCIA DE 
ALEGAÇÃO  DE  ABUSIVIDADE  CONTRATUAL.  PROCEDÊNCIA  DO 
PEDIDO.  APELO DO BANCO. PRELIMINAR.  INÉPCIA DA INICIAL POR 
SUPOSTA FALTA DE  INDICAÇÃO  DAS  ABUSIVIDADES  QUE,  EM  TESE, 
FORAM AGITADAS PELO AUTOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. LEGALIDADE DA 
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS COM BASE NA TABELA PRICE, DOS 
ENCARGOS  MORATÓRIOS  E  DAS  TARIFAS  BANCÁRIAS.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  DISSOCIADO  DA  MATÉRIA  DISCUTIDA.  FRAÇÃO 
NÃO  CONHECIDA.  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS.  VERBA  ARBITRADA  EM  PERFEITO  ALINHAMENTO 
AOS  PARÂMETROS  DO  ART.  20,  §3°,  “A”  A “C”,  DO  CPC.  APELAÇÃO 
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA PARTE, DESPROVIDA.

1. “As razões de apelação dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à 
ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art. 514, II, do CPC, 
como  requisitos  de  regularidade  formal  da  apelação”  (STJ,  AgRg  no  REsp 
1381583/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
05/09/2013, DJe 11/09/2013).

2.  Os  honorários  advocatícios  sucumbenciais  fixados  com  observância  dos 
parâmetros do art. 20, §3°, “a” a “c”, do CPC, não hão de ser reduzidos, máxime 
quando  este  decréscimo  importa  em  vilipêndio  da  dignidade  profissional  do 
advogado.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível  de  n.º  0047067-95.2011.815.2001,  em que  figuram como  Apelante  Banco 
Santander (Brasil) S.A. e como Apelado Geraldo Gomes Varela.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta 
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 



acompanhando o voto do Relator, em conhecer parcialmente do Apelo e, na parte 
conhecida, desprovê-lo.

VOTO.

Banco  Santander  (Brasil)  S.A. interpôs  Apelação  contra  a  Sentença 
prolatada pelo Juízo da 17ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 74/81, nos autos 
da Ação de Repetição de Indébito intentada em seu desfavor por  Geraldo Gomes 
Varela,  que julgou procedente o pedido e condenou o Réu ao pagamento de R$ 
3.519,44, equivalente ao dobro da diferença entre o desconto proporcional concedido 
pela liquidação antecipada de financiamento e o que se reputou devido com base no 
art. 52, §2°, do Código de Defesa do Consumidor.

Em suas razões, f. 103/118, o Banco Apelante arguiu, em preliminar, inépcia 
da  Inicial  por  ausência  de  discriminação  das  cláusulas  contratuais  reputadas 
abusivas, alegando, no mérito, que o negócio jurídico avençado atendeu a todos os 
requisitos legais de validade, que a capitalização de juros com base na Tabela Price, 
expressamente pactuada, é legal, que não houve vício de consentimento quando da 
celebração  do  contrato,  que  o  arrependimento  posterior  não  autoriza  a  revisão 
contratual  e  que  a  tese  autoral  colide  com a  máxima  pacta  sunt  servanda e  o 
princípio da segurança jurídica.

Defendeu,  ainda,  que  os  encargos  moratórios  e  a  Tarifa  de  Liquidação 
Antecipada de Contrato são legais e que os honorários advocatícios sucumbenciais 
foram arbitrados em quantia desproporcional às peculiaridades do caso concreto.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  os  pedidos  sejam  julgados 
improcedentes ou, caso mantida a condenação, para que os honorários advocatícios 
sucumbenciais sejam minorados.

Nas  Contrarrazões,  f.  139/140,  o  Apelado  argumentou  que  as  alegações 
agitadas no Recurso não foram declinadas na Contestação, pelo que não poderiam 
ser  conhecidas  com base  no  art.  300  do  CPC,  e  que  as  razões  recursais  estão 
dissociadas  da  matéria  decidida  pela  Sentença,  pugnando,  ao  final,  pelo 
desprovimento recursal.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  do  feito,  por  não  se  configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.

O  Autor,  ora  Apelado,  celebrou  com o  Banco  Recorrente  um contrato  de 
financiamento de veículo em sessenta parcelas mensais.

Após  o  pagamento  da  quadragésima  parcela,  o  Autor  resolveu  quitar 
antecipadamente suas  obrigações,  adiantando a satisfação das  vinte  mensalidades 
restantes.



Em virtude desta antecipação, o Banco lhe concedeu um desconto relativo à 
soma das parcelas restantes, em cumprimento do que dispõe o art. 52, §2º, do CDC, 
segundo o qual “é assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total 
ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos”. 

O Autor intentou a presente Ação impugnando, exclusivamente, a dimensão 
do  desconto  oferecido,  alegando  que  o  Banco  não  observou  fielmente  a 
proporcionalidade garantida por aquele dispositivo.

O Apelado apresentou, na Inicial, uma fórmula matemática (“regra de três”) 
referente ao cálculo deste desconto proporcional com base no valor nominal dos 
juros  remuneratórios  e  na  quantidade  de  meses  em  aberto,  pugnando  pela 
condenação do Réu ao pagamento da diferença entre o que foi espontaneamente 
concedido e o importe que foi apontado como devido, de forma dobrada, com base 
no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

O Apelo está dissociado do conteúdo da Exordial e da Sentença, porquanto, 
em nenhum momento, o Autor/Apelado pretendeu revisar as cláusulas contratuais, 
isto é, não impugnou a capitalização de juros, as tarifas cobradas nem os encargos 
moratórios, consoante se afirmou nas Razões Recursais.

Sem  menção  a  qualquer  abusividade  contratual,  discutiu-se,  pura  e 
simplesmente, o cálculo da redução proporcional das parcelas mensais em virtude da 
quitação antecipada do contrato, matéria que não foi tratada pela Apelação, sequer 
implicitamente,  estando patente  a  falta  de  dialeticidade  recursal  (art.  514,  II,  do 
CPC), que impõe o não conhecimento do Apelo nesta fração1.

1 PROCESSUAL CIVIL.  RAZÕES DA APELAÇÃO DISSOCIADAS DA SENTENÇA. ART. 514, 
INCISO II,  CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  1.  No presente caso,  o recorrente,  ao apresentar  sua 
apelação, limitou-se a defender o mérito da ação, qual seja, seu direito à indenização pelas benfeitorias 
efetuadas no imóvel, não impugnando, em qualquer momento, o fundamento da sentença apelada que 
extinguiu o feito, em razão da ocorrência de coisa julgada, fundamento suficiente a manter a decisão do 
juízo  a  quo.  2.  A jurisprudência  desta  Corte  Superior  é  no  sentido  de  que  as  razões  de  apelação  
dissociadas do que decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito,  
exigidos pelo art.  514, II,  do CPC, como requisitos de regularidade formal  da apelação.  3.  Agravo 
regimental não provido (STJ, AgRg no REsp 1381583/AM, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, julgado em 05/09/2013, DJe 11/09/2013).

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PRETENSÃO 
AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL POR TEMPO DE ATIVIDADE (QUINQUÊNIO) SOBRE A 
TOTALIDADE DOS SEUS VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA 
SENTENÇA.  PEÇA RECURSAL QUE SE MOSTRA CÓPIA LITERAL DA PETIÇÃO INICIAL. 
INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 514, II DO CPC. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL 
NÃO DEMONSTRADO. 1.  É entendimento desta Corte que "as razões de apelação dissociadas do que 
decidido pela sentença equiparam-se à ausência de fundamentos de fato e de direito, exigidos pelo art.  
514, II, do CPC, como requisitos de regularidade formal da apelação"(AgRg no REsp 1381583/AM, 
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 
11/09/2013). 2.  No presente caso, os recorrentes,  nas razões do recurso de apelação, limitaram-se a 
defender o recálculo de seus vencimentos, a fim de que os quinquênios incidam sobre todas as vantagens 
pecuniárias, ou seja, o mérito da ação ordinária proposta. Entretanto, deixaram de impugnar, de modo 
específico, os fundamentos da sentença apelada, além de reproduzir ipsis literis a petição inicial. […] 
Agravo regimental  improvido (STJ,  AgRg no AREsp 505.273/SP,  Rel.  Ministro  Humberto Martins,  
Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, DJe 12/06/2014).



Considerando  que  somente  o  capítulo  recursal  relativo  aos  honorários 
advocatícios  sucumbenciais  guarda  pertinência  com  o  que  foi  decidido  pela 
Sentença, conheço do Recurso somente nesta parte.

A condenação  principal  foi  fixada  no  valor  líquido  de  R$  3.519,44  e  os 
honorários advocatícios sucumbenciais em 20% daquela quantia, ou seja, R$ 703,88.

A verba sucumbencial foi arbitrada modicamente e é condizente com o grau 
de zelo do profissional  que atuou em nome da parte  vencedora,  com o trabalho 
realizado  e  o  tempo  exigido  para  o  serviço  da  causa,  estando  em incensurável 
alinhamento com os parâmetros do art. 20, §3°, do CPC2, de sorte que sua redução 
importaria em desconsideração da dignidade profissional do advogado. 

Posto isso, conhecida parcialmente a Apelação e rejeitada a preliminar, na 
fração conhecida, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

2 Art. 20. Omissis.

[…]

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento  
(20%) sobre o valor da condenação, atendidos: 

a) o grau de zelo do profissional; 

b) o lugar de prestação do serviço;

c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu  
serviço.


