
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017772-13.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Origem : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante   : Banco BV Financeira S/A. 
Advogados : Eduardo Jorge Lima Azevedo e Outros.
Apelado   : Sergio Martins Alves.
Advogado : Luiz Cesar Gabriel Macedo.    

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
QUITAÇÃO  ANTECIPADA.  POSSIBILIDADE.
DIREITO À REDUÇÃO PROPORCIONAL DOS
JUROS  E  ENCARGOS  CONTRATUAIS.
CONFIGURAÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
52,  §2º  DO  CDC.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.
RECURSO A QUE SE NEGA NEGUIMENTO.

-  Revela-se  irrefutável  a  aplicação  do  Código  de
Defesa  do  Consumidor  às  instituições  financeiras,
segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

- Conforme dispõe o art. 52, §2º do Código de Defesa
do  Consumidor,  é  assegurada  ao  consumidor  a
liquidação  antecipada  do  débito,  total  ou
parcialmente,  mediante  redução  proporcional  dos
juros e demais acréscimos.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação interposta  por  Banco  BV Financeira
S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca
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da Capital nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizada por Sergio
Martins Alves. 

Na  peça  de  ingresso,  o  promovente  alega,  em  síntese,  que
formalizou contrato de financiamento com o banco apelante para pagamento
da quantia  de R$ 12.934,85 (doze mil, novecentos e trinta e quatro reais e
oitenta e cinco centavos) em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, mas, quando
já havia pago 22 (vinte e duas)  prestações, resolveu quitar o contrato, pagando
as  14 (quatorze) parcelas  vincendas.  Explica  que  não foi  dado o desconto
devido pela antecipação das parcelas, razão pela qual o valor pago a maior
deve ser restituído em dobro.

Regularmente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls. 28/40), onde rejeitou todos os argumentos narrados na inicial, ressaltando
ainda que o contrato fora celebrado de acordo com a vontade das partes e que,
por ocasião da quitação antecipada, coube ao autor desconto nos moldes do
que fora contratado. No mais, repeliu o cabimento da restituição em dobro e
requereu a improcedência dos pedidos.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que elaborou
os cálculos do quantum devido pelo autor, considerando a data da quitação
antecipada, bem como os juros proporcionais, em razão da antecipação (fls.
66/71).

A MM. Juíza de primeiro grau julgou parcialmente procedente
os pedidos, da seguinte forma: 

“Assim,  pois,   JULGO PROCEDENTE  a  presente
ação, para condenar a promovida ao pagamento de
R$ 439,43 (quatrocentos e trinta e nove reais e trinta
e  sete  centavos),  a  ser  devidamente  corrigido  e
atualizado, desde a data do evento danoso, no caso o
pagamento indevido.
Verificada a sucumbência parcial, o réu pagará as
custas  processuais  sobre  o  valor  da  condenação,
bem como os honorários advocatícios do patrono do
autor, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais); o
autor  arcará  com metade  das  custas  e  R$  500,00
(quinhentos  reais)  em  honorários,  da  qual  ficará
isento  até  e  se,  dentre  em  cinco  anos,  a  parte
vencedora  comprovar  não  mais  subsistir  o  seu
estado de miserabilidade jurídica”  (fls. 80)

Inconformado, o réu interpôs Recurso de Apelação (fls. 84/95),
reivindicando  a  reforma da  sentença,  nos  mesmos  termos  da  contestação.
Invoca o apelante o princípio do  pacta sunt servanda, aduzindo afigurar-se
inconsistente a pretensão do apelado de alterar o negócio jurídico perfeito e
acabado, afrontando a autonomia da vontade das partes e a força obrigacional
dos  contratos. Defende  a  licitude  das  cláusulas  contratuais,  às  quais  teve
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acesso o recorrido no momento da celebração da avença, concordando com
todos os seus termos. Requer seja dado provimento ao recurso para reformar a
r. sentença e julgar improcedente o pedido do autor. 

Contrarrazões  (fls.  114/129),  postulando o  desprovimento  do
apelo. 

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu não
ser o caso de pronunciamento (fls.138/141).

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do
recurso e passo à sua análise.

Trata-se de apelação interposta pelo réu em razão de sentença
que acolheu  parcialmente  a pretensão autoral, ao considerar que não houve
uma  redução  proporcional  do  montante  devido  quando  do  pagamento
antecipado da dívida.

Primeiramente,  é  preciso  esclarecer  que  a  relação  contratual
estabelecida  está  submetida  às  disposições  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  nos  termos  da  súmula  297  do  STJ,  que  assim preceitua: “O
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” 

Dessa  forma,  é  possível  a  revisão  de  cláusulas  de  contratos
firmados com instituições financeiras, desde que a apontada abusividade seja
demonstrada nos autos, relativizando, assim, o brocardo latino do “Pacta sunt
servanda”,  segundo  o  qual  os  contratos,  uma  vez  celebrados  livremente,
devem ser cumpridos.

O Banco-apelante  alega  que  o  cálculo  do  desconto  dado ao
autor se deu em conformidade com as cláusulas pactuadas no contrato, não
havendo que se falar em abusividade ou repetição de indébito.

Pois bem.

Os  juros  remuneratórios,  também  denominados  de
compensatórios, têm o escopo de compensar aquele que empresta determinada
soma em dinheiro,  por  não  poder  usufruir  de  seu  capital  por  determinado
espaço de tempo.

Conforme define João Roberto Parizatto:

"Juros pode ser conceituado como sendo o rendimento
auferido pelo uso do dinheiro durante um determinado
período,  privando-se  o  credor  de  seu  uso  em  tal
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período." (PARIZATTO, João Roberto.  Multas e juros.
4. ed. Edipa, 2001. p. 105.)

No caso em apreço, o apelado firmou contrato de financiamento
com o recorrente para pagamento em 36 (trinta e seis)  prestações mensais,
contudo, resolveu quitar a dívida com 14 (quatorze) meses de antecedência.

Ora, sem maiores delongas, parece-nos claro que não poderia
ser  cobrado  do  contratante  juros  remuneratórios  sobre  o  total  da  quantia
emprestada,  pois,  como  dito,  tal  encargo  decorre  da  efetiva  utilização  do
capital alheio, a qual cessa no momento da quitação da dívida.

Assim, extinta a obrigação pelo pagamento, a indisponibilidade
temporária, por parte do banco, de usufruir do capital cedido também termina.
Logo,  deve  ser  concedido  desconto  relativo  aos  juros  remuneratórios  ao
consumidor  que  quita  antecipadamente  o  seu  débito,  como  forma  de,  até
mesmo, afastar o enriquecimento ilícito.

Inclusive, o art. 52, § 2°, do Diploma Consumerista, determina
a  redução  proporcional  dos  juros  e  demais  acréscimos,  quando  houver
liquidação antecipada, no todo ou em parte, do contrato:

“Art. 52. No fornecimento de produtos ou serviços que
envolva  outorga  de  crédito  ou  concessão  de
financiamento  ao  consumidor,  o  fornecedor  deverá,
entre  outros  requisitos,  informá-lo  prévia  e
adequadamente sobre: 
§  2° É  assegurada  ao  consumidor  a  liquidação
antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante
redução proporcional dos juros e demais acréscimos.”

Sobre a antecipação das parcelas, vale transcrever ensinamento de Nelson Nery Júnior, a 
saber:

"Uma das mais importantes conquistas do consumidor com o código foi o 
direito de liquidação antecipada do débito financiado, com a devolução ou 
redução proporcional dos juros e demais encargos. Os bancos e instituições 
financeiras em geral, bem como fornecedores com financiamento próprio 
(lojas com departamento de crédito), terão de proporcionar ao consumidor a 
liquidação antecipada do financiamento, se ele assim pretender, fazendo a 
competente redução proporcional dos juros e outros acréscimos." (in Código 
Brasileiro de Defesa do Consumidor, comentado pelos autores do 
anteprojeto, p. 559-560). 

No caso em disceptação, o promovente impugnou o valor do
desconto que lhe fora concedido,  tendo a Contadoria Judicial,  por meio de
cálculos  (fls.  67/71),  constatado  que  a  redução foi  aquém da  efetivamente
devida.
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Considerando que, por ocasião da peça de defesa, o recorrente
limitou-se  a  impugnar  genericamente  a  prova  apresentada  pelo  autor,  e,
quando  intimado a  se  manifestar  acerca  da conclusão do experto  contábil,
quedou-se silente (fls. 76), correta a decisão do juiz de base ao homologar os
cálculos apresentados.

Assim,  no  caso  em  tela,  o  autor  não  só  comprovou  a  sua
pretensão  quanto  a  parte  promovida  quedou-se  inerte  em  fazer  prova  em
sentido  contrário, não  se  desincumbindo  de  comprovar  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333, inciso II, CPC).

Ademais, incidindo no caso as normas protecionistas do Código
de Defesa do Consumidor, possível a aplicação da regra da inversão do ônus
da prova, pois, presente a verossimilhança dos fatos constitutivos do direito do
requerente.

Diante  disto,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  condenou  o
apelante  à  devolução  da  diferença  verificada,  decorrente  da  redução
proporcional dos juros remuneratórios.

A esse respeito confira a jurisprudência deste Tribunal: 

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO.   FINANCIAMENTO.  QUITAÇÃO
ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE ABATIMENTO  DOS
JUROS. VIOLAÇÃO AO COMANDO DO ARTIGO 52,
§ 2° DO CDC.  Impossibilidade de cláusula contratual
afrontar  dispositivo  legal.  Manutenção  da  sentença.
Desprovimento  do  recurso.  "§2°  é  assegurado  ao
consumidor a liquidação  antecipada do débito, total
ou  parcialmente,  mediante  redução  proporcional  dos
juros  e   demais  acréscimos".  "Uma  das  mais
importantes conquistas do consumidor com o  código
foi  o  direito  de  liquidação  antecipada  do  débito
financiado, com a devolução ou  redução proporcional
dos  juros  e  demais  encargos"  (Nery  Júnior,  Nelson.
Código  brasileiro de defesa do consumidor, comentado
pelos autores do anteprojeto, pp. 559 e  560).” (TJPB,
AC  200.2010.004740-2/001,  Terceira  Câmara  Cível,
Rel.  Des.  Genésio   Gomes  Pereira  Filho,  DJPB
10/02/2012).

“APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  -  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  -
RELAÇÃO  CONSUMERISTA  -  REDUÇÃO
PROPORCIONAL  DOS  JUROS  E  ENCARGOS  -
INTELIGÊNCIA DA NORMA CONTIDA NO ART. 52,
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§ 2°, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR -
RECURSO 1MPROVIDO 
Verifica-se,  portanto,  que foi  observado,  no caso  em
liça, o direito do consumidor de antecipar o pagamento
da dívida com a redução proporcional  dos encargos
incidentes, nos termos do art. 52, § 2°, do CDC, razão
por que a manutenção do provimento de improcedência
da  demanda  é  a  medida  que  se  impõe.”  (TJPB,
Acórdão  do  processo  nº  20020090365905001,Órgão:
1ª  CAMARA  CIVEL,  Relator  DES.  LEANDRO  DOS
SANTOS, j. em 21/02/2013)

Ante o exposto, com fundamento no artigo 557 do Código de
Processo  Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  ao  recurso  apelatório, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 28 de agosto 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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