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APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMIDOR. 
CONTRATO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  QUITAÇÃO 
ANTECIPADA. DIREITO À AMORTIZAÇÃO DOS JUROS E 
OUTROS  ACRÉSCIMOS.  ARTIGO  52,  §  2º,  DO  CPC. 
COBRANÇA  A  MAIOR.  COMPROVAÇÃO.  FALTA  DE 
PROVA ACERCA DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO 
DIREITO  DO  AUTOR.  ART.  333,  II,  DO  CPC. 
RESTITUIÇÃO  SIMPLES  DO  INDÉBITO.  MÁ-FÉ  DO 
BANCO  NÃO  CARACTERIZADA.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE  DO  STJ  E  DO  TJPB.  INTELIGÊNCIA  DO 
ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.

-  O  princípio  contratual  do  pacta  sunt  servanda não  é 
absoluto,  devendo  ser  interpretado  de  forma  relativa,  em 
virtude do caráter público das normas tidas por violadas no 
contrato, em especial o Código de Defesa do Consumidor, o 
que possibilita a revisão do contrato, como se discute in casu.

-  Em conformidade com o § 2º,  do artigo 52,  do Código de 
Defesa  do  Consumidor,  “É  assegurado  ao  consumidor  a 
liquidação  antecipada  do  débito,  total  ou  parcialmente, 
mediante  redução  proporcional  dos  juros  e  demais 
acréscimos”.  Assim,  em  restando  comprovada  a  falta  de 
amortização  de  tais  rubricas  na  quitação  antecipada  do 
contrato e, consequentemente, em não se provando os fatos 
desconstitutivos da pretensão autoral, é mister a procedência 
do pedido e a manutenção da sentença proferida.

-  Consoante  art.  557,  caput,  do  CPC,  “O  relator  negará 
seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível, 
improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 



Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto pelo Banco Cruzeiro 
do Sul S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca 
da Capital nos autos da ação de repetição de indébito, manejada por Creuza Felix 
Tomaz, ora recorrida, em face da instituição financeira apelante.

Na sentença ora objurgada,  o  douto magistrado  a  quo  julgou 
parcialmente procedente a pretensão vestibular, para o fim de condenar a empresa 
promovida à devolução simples da quantia de R$ 1.663,29, relativamente à diferença 
entre a quitação antecipada efetivamente adimplida e o valor devido a este título, 
montante aquele acrescido de juros de mora e de correção monetária, a contarem, 
respectivamente, da citação e da data do efetivo pagamento.

Outrossim,  condenou o  demandado ao  pagamento  de  custas 
processuais  e honorários sucumbenciais no percentual  de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor condenatório, nos termos do artigo 20, § 3º, do CPC.

Inconformada,  a  instituição  financeira  demandada  interpôs 
tempestivamente  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  decisão  de 
primeiro grau, argumentando, em suma: a inocorrência de qualquer ato ilícito, tendo 
em vista que a cobrança fora efetuada com base no valor devido calculado para a 
quitação  antecipada  do  contrato;  a  possibilidade  de  capitalização  dos  juros  e  a 
legalidade  dos  juros  cobrados;  a  inexistência  de  indébito  a  ser  devolvido;  a 
obrigatoriedade contratual; a exorbitância dos honorários sucumbenciais.

Intimada,  a  consumidora  apelada  ofertou suas  contrarrazões, 
opinando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção do  decisum,  o 
que fizera ao rebater cada uma das razões recursais arguidas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  cumpre  adiantar  que  o  presente  recurso  não  merece  qualquer 
seguimento, porquanto a sentença guerreada se afigura irretocável e isenta de vícios, 
estando, inclusive, em consonância com a Jurisprudência pátria dominante.



Primeiramente,  pois,  antes  de  se  adentrar  no  exame  das 
peculiaridades  envolvidas  na  causa,  afigura-se  necessário  destacar  que  deixo  de 
analisar o recurso quanto à arguição de capitalização dos juros e do percentual dos 
juros  remuneratórios,  haja  vista  faltar  interesse  recursal  neste  ponto,  eis  que  não 
atine ao objeto discutido na lide, infringindo, destarte, o princípio da dialeticidade.

Superada  tal  questão  e  procedendo-se  ao  mérito  recursal 
propriamente dito,  afigura-se fundamental  salientar que a controvérsia em desate 
transita em redor da discussão acerca da cobrança indevida e da amortização dos 
juros e dos acréscimos contratuais decorrentes da liquidação antecipada de contrato 
de empréstimo consignado, nos termos dos preceitos consumeristas aplicáveis.

A  esse  respeito,  importante  destacar  que  a  consumidora 
recorrida  firmara  avença  de  empréstimo consignado junto  ao  banco  apelante,  no 
valor de R$ 25.416,76, a ser quitado em 48 prestações de R$ 1.113,00, e que, após o 
pagamento de 4 dessas mensalidades, procedera à quitação antecipada do contrato, o 
que fora cobrado no valor de R$ 26.205,50, este, alegadamente indevido, eis que a 
promovente julga como devido, apenas, o montante de R$ 24.542,21, nos termos dos 
cálculos efetuados no sítio eletrônico do BACEN, juntados às fls. 11/14.

Justamente à luz desse referido entendimento, denota-se que, 
efetivamente,  a  consumidora  recorrida  fora  cobrada  em  quantia  indevida, 
precisamente na quantia de R$ 1.663,29, relativamente ao valor cobrado a maior em 
sede de liquidação antecipada do contrato, nos termos acima denotados, de modo 
que não foram amortizadas os juros e os acréscimos legais.

Neste norte, fazem prova inequívoca a esse respeito os cálculos 
em epígrafe, os quais, efetuados junto à calculadora do cidadão disponível no sítio 
eletrônico  do Banco Central  e  considerando as peculiaridades concretas  do pacto 
consumerista  firmado,  demonstram  que  o  valor  devido  a  título  de  pagamento 
antecipado do contrato seria na órbita de R$ 24.542,21, e não, de R$ 26.205,50, como 
cobrado pelo banco recorrente e quitado pela consumidora.

Denotando, neste ponto, a imperatividade da amortização dos 
juros nos contratos sob a ótica das relações de consumo, emerge o próprio parágrafo 
2º,  do  artigo  52,  do  CDC,  o  qual  preceitua que  “É assegurado ao consumidor  a 
liquidação  antecipada  do  débito,  total  ou  parcialmente,  mediante  redução 
proporcional dos juros e demais acréscimos”.

Por sua vez, além de demonstrada a cobrança abusiva por parte 
da entidade financeira insurgente, urge ressaltar que o polo passivo, ora recorrente, 
não lograra êxito em se desincumbir de seu ônus de prova, nos termos do artigo 333, 
I, do Código de Processo Civil vigente, in verbis:



Art. 333. O ônus da prova incumbe:
[...]
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Seguindo  o  raciocínio  acima,  vem se  manifestando  de  modo 
pacífico  e  dominante  a  jurisprudência  pátria,  consoante  denotam  as  seguintes 
ementas dos mais variados tribunais pátrios, abaixo:

TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - 
INSS  -  COMPETÊNCIA  -  FISCALIZAÇÃO -  AFERIÇÃO  - 
VÍNCULO EMPREGATÍCIO - ÔNUS DA PROVA. 1. Em se 
tratando  de  ação  anulatória,  incumbe  ao  autor  o  ônus  da 
prova, no tocante à desconstituição do crédito já notificado ao 
contribuinte,  em  face  da  presunção  de  legitimidade  e 
veracidade  do  ato  administrativo,  sendo,  pois,  necessário 
prova irrefutável do autor para desconstituir o crédito. 2. O 
artigo 333, incisos I e II, do CPC dispõe que compete ao autor 
fazer  prova constitutiva de seu direito;  e  ao réu,  prova dos 
fatos impeditivos,  modificativos ou extintivos do direito do 
autor.  Embargos  acolhidos  para  sanar  omissão  relativa  ao 
ônus da prova, sem efeitos modificativos. (STJ, EDcl no REsp 
894571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 01/07/2009).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  MANDADO  DE 
SEGURANÇA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  EFEITOS 
INFRINGENTES.  OMISSÃO.  PREQUESTIONAMENTO.  a) 
A  atribuição  de  efeitos  infringentes  aos  Embargos  de 
Declaração,  conquanto  possíveis,  só  são  admitidos  em 
hipóteses  excepcionais  não servindo,  portanto,  para  fins  de 
modificação  do  julgado,  substituindo-se  a  apelo  não 
interposto . b) O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao 
fato  constitutivo  do  seu  direito  (art.  333,  I,  do  Código  de 
Processo Civil), porém, cabe ao réu a prova da existência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo dele (art. 333, II, do 
Código  de  Processo  Civil).  c)  O  inconformismo  do 
Embargante com o resultado do Acórdão que,  à  míngua de 
recurso voluntário, confirma o mérito da sentença em reexame 
necessário,  não  autoriza  a  propositura  de  embargos  de 
declaração  sob  alegada  omissão  inexistente,  ou 
prequestionamento acerca do onus probandi, mormente se os 
Impetrantes-Embargantes  se  desincumbiram,  de  plano  e 
satisfatoriamente do ônus da prova que lhes competia, não o 
fazendo  o  Impetrado-Embargante.  EMBARGOS  DE 



DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  (TJ-PR  -  EMBDECCV: 
322663701 PR 0322663-7/01, Rel.: Leonel Cunha, 17/10/2006, 5ª 
Câmara Cível, Publicação: DJ: 7244).

Sob referido prisma, tendo em vista a constatação de cobrança 
indevida em desfavor da autora apelada, a qual se deu no patamar de R$ 1.663,29 
(mil,  seiscentos  e  sessenta  e  três  reais  e  vinte  e  nove  centavos),  a  devolução  do 
indébito  na  forma  simples,  tal  como  determinada  no  decisum  a  quo, é  medida 
impositiva, tendo em conta, sobretudo, a ausência de má-fé por parte do banco.

Nesse diapasão,  especificamente quanto à obrigatoriedade de 
amortização  proporcional  dos  juros  e  de  outros  encargos,  assim como,  quanto  à 
necessidade  de  devolução  dos  valores  quitados  indevidamente,  emerge  a 
Jurisprudência dominante desta Egrégia Corte, nos termos das seguintes ementas:

APELAÇÃO  CÍVEL.-  Ação  -de  repetição  de  indébito  - 
Instituição financeira - Contrato de . financiamento - Quitação 
antecipada  -  Direito  à  redução  proporcional  dos  juros  e 
encargos  contratuais  -  Pagamento  a  maior  -  Repetição  do 
indébito  em  dobro  -  Cabimento  -  Ausência  de  engano 
justificável - Desprovimento do apelo. _ Conforme dispõe o 
art. 52, §2° 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 . - A instituição financeira apelante apesar 
de alegar a legitimidade dos encargos cobrados e de que o 
cálculo apresentado pelo autor foi feito de forma inadequada, 
n~¿ao traz aos autos qualquer documento hábil a legitimar o 
valor  total  exigido  pela  liquidação  antecipada  do  débito, 
tampouco  menciona  a  forma  como  foi  feito  o  cálculo  de 
pagamento da dívida. _ A ausência de engano justificável por 
parte  da  instituição  financeira  atrai  a  aplicação  da  sanção 
prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do 
Consumidor.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00206310220118152001 - Órgão (2ª Câmara cível) - Relator Dr. 
Aluízio Bezerra Filho - Juiz Convocado - j. Em 17-12-2013).

AGRAVO  INTERNO.  INSURGÊNCIA  EM  FACE  DE 
DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  NEGOU  SEGUIMENTO 
AO  RECURSO  APELATÓRIO.  PEDIDO  DE  JUSTIÇA 
GRATUITA FORMULADO PELO BANCO. AUSÊNCIA DE 
EFETIVA COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REJEIÇÃO. 
PLEITO ALTERNATIVO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. 
INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 18 DA LEI N.° 6.024/76. 



NÃO  ACOLHIMENTO.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO. EMPRÉSTIMO EM FOLHA. PREVISÃO PARA 
PAGAMENTO  EM  SESSENTA  PARCELAS. 
ADIMPLEMENTO  DA  PRIMEIRA.  QUITAÇÃO 
ANTECIPADA  DAS  DEMAIS.  DIREITO  À  REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. 
INCIDÊNCIA  DO  §2.°  DO  ARTIGO  52  DO  CÓDIGO  DE 
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.  COBRANÇA  DE  VALOR 
MAIOR  QUE  0  DEVIDO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  DECISUM  EM  CONSONÂNCIA  COM 
JURISPRUDÊNCIA  DA  CORTE.  ALEGAÇÕES  DO 
REGIMENTAL  INSUFICIENTES  A  TRANSMUDAR  0 
ENTENDIMENTO  ESPOSADO.  DESPROVIMENTO  DA 
SÚPLICA.  -  No  caso  de  banco,  ainda  que  em  regime  de 
liquidação extrajudicial, a concessão da gratuidade judiciária 
somente  é  admissível  em  condições  excepcionais,  se 
comprovado  que  a  instituição  financeira  efetivamente  não 
ostenta  possibilidade  alguma  de  arcar  com  as  custas  do 
processo e os honorários advocatícios, o que não ocorreu no 
caso  em  apreciação.  -  ...  a  suspensão  das  ações  contra 
instituição  financeira  em  liquidação  extrajudicial  Lei 
6.024/1974, art. 18 não se aplica ao processo de conhecimento 
que  se  encontra  em  estado  adiantado  de  composição,  para 
determinar que o credor discuta. (TJPB - Acórdão do processo 
nº 20020090260304001 - Órgão (1ª CÂMARA CÍVEL) - Relator 
José Ricardo Porto - j. Em 22-01-2013).

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO. 
EMPRÉSTIMO EM FOLHA. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO 
PEDIDO.  PRELIMINAR  ARGUIDA  PELA  AUTORA  EM 
SEDE DE CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE REQUISITO 
DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. FALTA DE PREPARO. 
DESCABIMENTO.  RECOLHIMENTO  EFETUADO.  :-Não 
merece acolhimento a prefaciaI de ausência de requisito de 
admissibilidade-  do  recurso  interposto  pelo  banco 
demandado,  consistente  no  não  pagamento  do  preparo,  eis 
que,  uma  vez  indeferido  o  pedido  de'  Justiça  Gratuita 
formulado,  foi  comprovado  o  recolhimento  do  preparo 
respectivo. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 
nº  297,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
EMPRÉSTIMO  EM  FOLHA.  PARCELAS  VINCENDAS. 
QUITAÇÃO  ANTECIPADA.  TOTALIDADE  DAS 
PARCELAS.  PLANILHA  DE  CÁLCULOS  ELABORADA 
PELA  AUTORA.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO 



ESPECÍFICA  NA  CONTESTAÇÃO.  PRESUNÇÃO  DE 
VERACIDADE NÃO ELIDIDA. ART. 302, DA LEI ADJETIVA 
CIVIL.  LIQUIDAÇÃO  TOTAL  DO  DÉBITO.  REDUÇÃO 
PROPORCIONAL DOS JUROS E DEMAIS ACRÉSCIMOS. 
DIREITO ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 52, §2º, 
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO'  CONSUMIDOR. 
DESCONTO  INFERIOR  AO  DEVIDO.  OCORRÊNCIA. 
COBRANÇA  INDEVIDA.  ABUSIVIDADE 
DEMONSTRADA.  VIOLAÇÃO  A  PRECEITO  EXPRESSO. 
DA. LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA -QUE CARACTERIZA 
MA-FÉ.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  42,  DO  MESMO 
COMANDO  LEGAL.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO. 
POSSIBILIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE 
DE OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO NO ART. 20, § 3º, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO […]. (TJPB - Acórdão do processo 
nº  00275593720098152001  -  4ª  Câmara  cível  -  Relator  Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - j. Em 06-05-2014).

Por fim, no que tange aos honorários sucumbenciais, acredito 
que o patamar de 20% (vinte  por cento)  sobre o valor  da condenação se afigura 
razoável, encontrando-se, pois, condizente com as peculiaridades da causa e com a 
regra insculpida no artigo 20, § 4º, do CPC. Daí porque entendo pela insubsistência 
da insatisfação recursal neste ponto e pela necessidade de sua manutenção.

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro 
no artigo 557, caput, do CPC, assim como, na Jurisprudência dominante do Colendo 
STJ  e  do  TJPB,  nego  seguimento  ao  recurso  apelatório  interposto,  mantendo 
incólumes todos os exatos termos da sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 11 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


