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ACÓRDÃO

PRIMEIRO  APELO –  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 
CONTRATO  JULGADA  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  –  IRRESIGNAÇÃO  DO  BANCO 
RÉU – INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO 
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA 
DE  RATIFICAÇÃO  –  EXTEMPORANEIDADE  – 
HARMONIA  COM  O  PARECER  MINISTERIAL  – 
RECURSO NÃO CONHECIDO.

– Nos termos da pacífica jurisprudência do STJ,  é 
inadmissível o recurso de apelação interposto antes 
da  publicação  da  decisão dos  embargos 
declaratórios, sem posterior ratificação.

–  Assim  sendo,  este  recurso  não  pode  ser 
conhecido, como bem destaca a douta Procuradoria 
de Justiça.
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SEGUNDO APELO –  PRELIMINAR   DE 
NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL 
(OFENSA AO ART. 535 DO CPC) – REJEIÇÃO – 
MÉRITO   –  INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA 
SOBRE  A TAC  –  EXCLUSÃO  DE  MULTA POR 
LITIGÂNCIA  DE  MÁ-FÉ –  DEVOLUÇÃO  DO 
INDÉBITO DE  FORMA  SIMPLES  – 
PRECEDENTES DO  STJ  – PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO.

–  Preliminarmente  a  apelante  alega  que  houve 
negativa  de  prestação jurisdicional porque  a 
contradição  por  ela  apontada  não  foi  acolhida 
nos  embargos  opostos  contra  a  sentença. 
Todavia,  a  decisão  dos  embargos  foi 
devidamente fundamentada  e analisou todos os 
pontos  arguidos,  pelo  que  não  existe  nenhuma 
nulidade no julgado. P      reliminar             rejeitada      .

–  Mérito  .  Ao contrário do que restou decidido na 
sentença  recorrida,  não  existe coisa  julgada  a 
respeito  os  juros  incidentes  sobre  os  valores 
pagos  a  título  de  TAC.  Assim  sendo, deve  ser 
excluída a multa aplicada pela litigância de má-
fé  e,  por  conseguinte,  devolvidos  os  valores 
pagos a tal título.

–  Apelo parcialmente provido,  em harmonia com 
parecer  ministerial, para  excluir  a  multa  por 
litigância de má-fé aplicada à autora/recorrente, 
e  condenar  o  réu  na  devolução  simples  do 
indébito  relativo  aos  juros  incidentes  sobre  os 
valores pagos a título de TAC.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  deste 

Egrégio Tribunal de Justiça, à  unanimidade de votos,  em  não conhecer o 
primeiro recurso e prover parcialmente o segundo, nos termos do voto do 
relator e da certidão de fl. 222.
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RELATÓRIO

MARIA ENILDA CORDEIRO ajuizou contra o BANCO GMAC 
S/A uma ação de revisão de contrato com o objetivo de ser restituída, em 
dobro, do indébito relativo à cobrança de capitalização, juros remuneratórios 
fixados acima de 12% ao ano e juros pagos sobre a TAC, uma vez que os 
valores  desta  verba  já  lhe  foram  restituídos perante  ação  que  tramitou 
perante o 1º Juizado Especial Cível (fls. 02/25).

Ao  contestar  a  ação,  o  réu  apontou  a  existência  de  coisa 
julgada sobre a TAC, bem como a legalidade da cobrança das demais tarifas, 
razões porque pediu a improcedência da ação (fls. 44/67).

Na impugnação (fls.  99/113),  a  promovente  esclareceu  que 
não pede a devolução da TAC, mas apenas os juros incidentes sobre os 
valores de sua cobrança, eis que estes não foram objeto da ação anterior. 
Ratificou os termos da inicial e pugnou pelo acolhimento de todos pedidos.

Ao sentenciar a lide, o Juiz reconheceu a existência de coisa 
julgada sobre a TAC e condenou a autora por litigância de má-fé em multa de 
vinte por cento sobre o valor acordado. Julgou improcedente o pedido de 
revisão da taxa de juros e procedente o relativo à capitalização, condenando 
o  promovido  na  devolução  simples  deste  verba.  Compensou  custas  e 
honorários advocatícios de maneira  pro rata, face a sucumbência recíproca 
das partes (fls. 125/133).

A  promovente  opôs  embargos  de  declaração  alegando 
contradição no reconhecimento da ilegalidade e existência de coisa julgada 
sobre a TAC (fls. 135/138).

Em seguida o Banco GMAC apresentou recurso de apelação 
requerendo  a  improcedência  total  da  demanda  às  fls.  139/153,  e 
contrarrazoou os embargos às fls. 157/165.

Os embargos foram rejeitados (fls.161/165).

A parte autora também apelou da sentença às fls.  167/179. 
Preliminarmente alegou violação do art. 535 do CPC uma vez que não foi 
acolhida a contradição apontada nos embargos declaratórios.

No  mérito,  sustentou que não existe coisa julgada sobre a 
TAC  porque  não  pede  a  restituição  dos  valores  pagos  a  tal  título,  mais 
apenas dos juros incidentes sobre ela. Assim sendo, pediu o provimento do 
apelo para excluir a condenação por litigância de má-fé e condenar o réu na 
devolução em dobro dos juros.
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Contrarrazões às fls. 212/217.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou  pelo  não  conhecimento  do  primeiro  apelo,  por  ausência  de 
ratificação  após  julgamento  dos  embargos  declaratórios,  e  provimento 
parcial do segundo no sentido de ser acolhido o pedido de restituição dos 
juros incidentes sobre a TAC (fls.216/217).

É o relatório.

VOTO

Cuida-se  de  apreciação  de  dois  recursos  de  apelação 
interpostos, respectivamente, pelas partes ré e autora em face da sentença 
que  julgou  procedente,  em  parte, a  ação  revisional  do  contrato  de 
arrendamento marcantil (financiamento de veículo) firmado entre as partes.

DO PRIMEIRO APELO

Com efeito, este recurso é inadmissível como bem ressaltou o 
parecer ministerial.

Ora, o apelante interpôs o presente apelo antes do julgamento 
dos embargos de declaração opostos contra a sentença recorrida. Todavia, 
após a integração do julgado o recurso não foi ratificado, consoante exige a 
pacífica jurisprudência do STJ que assim dispõe:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  INTERPOSIÇÃO  DE 
APELAÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
DE  DECLARAÇÃO  SEM  POSTERIOR  RATIFICAÇÃO. 
SÚMULA Nº 418/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1.  Por  aplicação  analógica  da  Súmula  nº  418/STJ,  é 
inadmissível  o recurso de apelação interposto antes da 
publicação do acórdão dos embargos declaratórios, sem 
posterior ratificação. Precedentes.

2. Agravo regimental não provido.

(STJ;  AgRg no  AREsp 80.980/GO,  Rel.  Ministro  RICARDO 
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 27/03/2014)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA ANTES DO 
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO DA 
PARTE  CONTRÁRIA.  RECURSO  PREMATURO.  SÚMULA 
418/STJ. APLICAÇÃO ANALÓGICA.

1. A apelação interposta antes do julgamento dos embargos 
de declaração da parte contrária não foi ratificada.
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2.  "É  extemporânea  a  apelação  protocolada  antes  do 
julgamento  dos  embargos  de  declaração  interpostos 
contra a sentença se não houver posterior ratificação no 
prazo  de  15  (quinze)  dias"  (AgRg  nos  EDcl  no  AREsp 
1.828.57/SP,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma, 
DJe 7/12/2012). Aplicação analógica da Súmula 418/STJ.

(STJ; AgRg  no  AREsp  437.843/MG,  Rel.  Ministro  SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 08/04/2014)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO DE APELAÇÃO. 
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  A  JULGAMENTO  DE 
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RATIFICAÇÃO. 
AUSÊNCIA. RECURSO PREMATURO. SÚMULA N. 98/STJ. 
NÃO INCIDÊNCIA.

1. É prematura a apelação interposta antes do julgamento 
de  embargos  manejados  contra  a  sentença,  mutatis 
mutandis da Súmula n. 418/STJ. Precedentes.

2.  Não  havendo  o  que  ser  prequestionado  e  tendo  sido 
opostos embargos que, em boa verdade, desafiava acórdão 
absolutamente claro, que aplicou jurisprudência pacífica desta 
Casa,  descabe a incidência da Súmula n.  98/STJ,  devendo 
ser mantida a multa aplicada na origem.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ; AgRg no AREsp 386.896/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  DJe 09/04/2014)  [destaques 
de agora]

Portanto, não tendo sido o apelo ratificado após o julgamento 
dos embargos de declaração, é ele extemporâneo, razão porque não pode 
ser conhecido.

DO SEGUNDO APELO

Conheço este apelo,  eis  que presentes os pressupostos de 
admissibilidade recursal (intrínsecos1 e extrínsecos2), e passo à sua análise.

PRELIMINAR  DE NEGATIVA  DE  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL (OFENSA AO ART. 535 DO CPC)

Neste ponto a recorrente alega que houve violação ao art. 535 
do CPC uma vez que não foi acolhida a contradição apontada nos embargos 
declaratórios opostos em face da sentença recorrida.

Com efeito, não há que se falar em negativa de prestação 
jurisdicional,  por  ofensa ao art.  535 do CPC,  quando  os embargos de 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade e regularidade formal.
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declaração  são  rejeitados  e  não  acolhem  a  tese  levantada  pela 
embargante, ora apelante.

Além  do  mais,  a  decisão  que  julgou  improcedentes  os 
embargos está  devidamente fundamentada,  consoante se observa da 
leitura  dos  seus  fundamentos  de fls.  161/165,  inexistindo  qualquer 
nulidade no julgado.

Nesse mesmo sentido, colaciono os recentes julgados do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL.  INOVAÇÃO  RECURSAL.  OMISSÃO  NÃO 
CONFIGURADA.  INTERVENÇÃO  DO  MINISTÉRIO 
PÚBLICO.  DESNECESSIDADE.  AUSÊNCIA.  NULIDADE. 
PREJUÍZO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  VALOR  DA 
INDENIZAÇÃO. CONTEMPORÂNEO À DATA DE AVALIAÇÃO 
DO IMÓVEL.

(...)

2.  Não  configura  negativa  de  prestação  jurisdicional 
tampouco  ofensa  ao  art.  535  do  CPC  o  julgamento 
extensamente fundamentado que é contrário, no entanto, 
aos interesses de uma das partes.

(STJ;  AgRg  no  REsp  1413689/CE,  Rel.  Ministro  MAURO 
CAMPBELL  MARQUES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
10/06/2014, DJe 17/06/2014)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO  ESPECIAL.  ENERGIA  ELÉTRICA.  VIOLAÇÃO 
DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA 
DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  282/STF. 
ENQUADRAMENTO  INDUSTRIAL.  CONGELAMENTO  DE 
PREÇOS.  MAJORAÇÃO  DE  TARIFA.  PORTARIAS  DO 
DNAEE 38/86 E 45/86. ILEGALIDADE. MATÉRIA JULGADA 
SOB  O  RITO  DO  ART.  543-C  DO  CPC.  RECURSOS 
REPETITIVOS.  REEXAME  DE  MATÉRIA  FÁTICA. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1.  Não ocorreu  ofensa aos  arts.  458  e  535  do CPC,  na 
medida  em  que  o  Tribunal  de  origem  dirimiu, 
fundamentadamente,  as  questões  que  lhe  foram 
submetidas,  apreciando  integralmente  a  controvérsia 
posta nos presentes autos. (...)

(STJ;  AgRg  no  AREsp  216.024/DF,  Rel.  Ministro  SÉRGIO 
KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 20/06/2014)

Por tais razões, rejeito esta preliminar e passo a análise do 
mérito do recurso.
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MÉRITO

Conforme  narrado,  a  autora,  ora  apelante,  sustentou  na 
exordial  – e  ratificou na  impugnação  – que  busca  nesta  ação  apenas  a 
devolução dos  juros incidentes sobre os valores pagos  referentes a TAC, 
uma vez que  já recebeu  o que foi ilegalmente pago sobre a mesma  numa 
demanda que  tramitou  no  Juizado  Especial,  na  qual  os juros  não  foram 
objeto do litígio.

Assim, tendo in casu a sentença reconhecido a existência de 
coisa  julgada  sobre  a  TAC,  ao  fundamento  que  de  já  foram  pagos os 
respectivos  valores,  vem  a  recorrente  neste  recurso  esclarecer  que  não 
pediu na primeira instância a restituição dos valores pagos à tal título, mas, 
apenas,  a devolução dos juros incidentes  sobre os valores  indevidamente 
pagos.

Por essas razões, pede o provimento do apelo para excluir a 
incidência de coisa julgada sobre a TAC,  a multa arbitrada por litigância de 
má-fé e,  por  conseguinte,  a condenar  o réu na devolução  em dobro dos 
juros.

Assiste razão em parte à apelante.

Analisando  os  dados  do  processo  anterior  que  tramitou  no 
Juizado Especial Cível, documento de fls. 92/93, verifica-se que  de fato os 
valores referentes a TAC foram julgados ilegais e devolvidosà recorrente.

Entretanto,  os juros incidentes sobre tais valores não foram 
objeto daquela ação, razão porque não existe coisa julgada com relação ao 
pedido de sua devolução formulado nos presentes autos.

Destarte,  ao contrário do que  equivocadamente  consignou a 
sentença  recorrrida,  deve  ser  afasta  a  incidência  de  coisa  julgada  na 
hipótese, bem  como  a  multa  aplicada  em  decorrência  do  seu 
reconhecimento.

O pedido de devolução dos juros cobrados  sobre os valores 
da TAC também deve ser acolhido.

Ora,  como  bem  ressalta  o  parecer  ministerial,  "se  a  tarifa 
[TAC]  foi  indevidamente  cobrada,  por  óbvio  os  juros  remuneratórios 
incidentes sobre tal  também são indevidos",  não havendo, pois, o que se 
discutir face a ilegalidade da cobrança já discutida noutra ação.

Quanto ao pedido de devolução em dobro dos valores, melhor 
sorte não assiste à recorrente.
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Ocorre que não restou configurada a má-fé na cobrança capaz 
de ensejar a devolução dobrada dos valores, notadamente porque, embora 
ilegal,  houve  expressa  contratação  das  tarifas  impugnadas.  Este  é  o 
entendimento pacífico do STJ, consoante elucidam os recentes julgados:

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  COMISSÃO  DE 
PERMANÊNCIA  NO  PERÍODO  DE  INADIMPLÊNCIA. 
POSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL DOS  JUROS. 
PRÉVIA CONTRATAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO. POSSIBILIDADE. PAGAMENTO SIMPLES CASO 
NÃO  COMPROVADA  A  MÁ-FÉ  DO  CREDOR. 
PRECEDENTES. ART. 543-C DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

(...)

3.  A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido 
de  que  a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos 
indevidamente  somente  é  possível  quando  resta 
configurada a má-fé do credor. (...)

(STJ;  AgRg no AREsp 293.432/MS, Rel.  Ministro ANTONIO 
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/06/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MEMÓRIA DE 
CÁLCULO.  AUSÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXTINÇÃO 
DA  EXECUÇÃO.  PRECEDENTES.  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO. MÁ-FÉ. CONFIGURAÇÃO. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que 
a  devolução  em  dobro  dos  valores  pagos  pelo 
consumidor  somente é possível  quando demonstrada a 
má-fé do credor. (...)

(STJ;  AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1041589/RN,  Rel.  Ministro 
RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  DJe  01/07/2013)  [em 
destaque]

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto  e  em  harmonia  com  parecer  ministerial, 
NÃO  CONHEÇO  O  PRIMEIRO  APELO,  por  ser  extemporâneo, e  DOU 
PROVIMENTO PARCIAL AO SEGUNDO apenas para excluir a multa por 
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litigância  de  má-fé  aplicada à  autora/recorrente  e  condenar  o  réu  na 
devolução  simples  do  indébito  relativo  aos  juros  incidentes  sobre  os 
valores  pagos  a  título  de  TAC,  mantendo  a  sentença  recorrida  em 
todos seus demais termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes.  Participaram do julgamento o Exmo.  Des.  José Aurélio  da Cruz 
(relator),  a Exma. Desa.  Maria das Graças Morais  Guedes e  o Exmo.  Dr 
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 
Henriques de Sá e Benevides.

Presente ao julgamento o Dr. Francisco Paula Ferreira Lavor, 
Promotor de Justiça Convocado.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 07 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0046176-11.2010.815.2001
RELATOR: Exmo. Des. José Aurélio da Cruz

1º APELANTE(S): Banco GMAC S/A
ADVOGADO(S): Milton Gomes Soares e outros
1º APELADO(S): Maria Enilda Cordeiro
ADVOGADO(S): Giselle Alves de Medeiros e Rafael de Andrade Thiamer

2º APELANTE(S): Maria Enilda Cordeiro
ADVOGADO(S): Giselle Alves de Medeiros e Rafael de Andrade Thiamer
2º APELADO(S): Banco GMAC S/A
ADVOGADO(S): Milton Gomes Soares e outros

RELATÓRIO

VISTOS etc.

MARIA ENILDA CORDEIRO ajuizou contra o BANCO GMAC 
S/A uma ação de revisão de contrato com o objetivo de ser restituída, em 
dobro, do indébito relativo à cobrança de capitalização, juros remuneratórios 
fixados acima de 12% ao ano e juros pagos sobre a TAC, uma vez que os 
valores  desta  verba  já  lhe  foram  restituídos perante  ação  que  tramitou 
perante o 1º Juizado Especial Cível (fls. 02/25).

Ao  contestar  a  ação,  o  réu  apontou  a  existência  de  coisa 
julgada sobre a TAC, bem como a legalidade da cobrança das demais tarifas, 
razões porque pediu a improcedência da ação (fls. 44/67).

Na impugnação (fls.  99/113),  a  promovente  esclareceu  que 
não pede a devolução da TAC, mas apenas os juros incidentes sobre os 
valores de sua cobrança, eis que estes não foram objeto da ação anterior. 
Ratificou os termos da inicial e pugnou pelo acolhimento de todos pedidos.

Ao sentenciar a lide, o Juiz reconheceu a existência de coisa 
julgada sobre a TAC e condenou a autora por litigância de má-fé em multa de 
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vinte por cento sobre o valor acordado. Julgou improcedente o pedido de 
revisão da taxa de juros e procedente o relativo à capitalização, condenando 
o  promovido  na  devolução  simples  deste  verba.  Compensou  custas  e 
honorários advocatícios de maneira  pro rata, face a sucumbência recíproca 
das partes (fls. 125/133).

A  promovente  opôs  embargos  de  declaração  alegando 
contradição no reconhecimento da ilegalidade e existência de coisa julgada 
sobre a TAC (fls. 135/138).

Em seguida o Banco GMAC apresentou recurso de apelação 
requerendo  a  improcedência  total  da  demanda  às  fls.  139/153,  e 
contrarrazoou os embargos às fls. 157/165.

Os  embargos  foram  rejeitados,  conforme  decisão  de 
fls.161/165.

A parte autora também apelou da sentença às fls.  167/179. 
Preliminarmente alegou violação do art. 535 do CPC uma vez que não foi 
acolhida a contradição apontada nos embargos declaratórios.

No  mérito,  sustentou que não existe coisa julgada sobre a 
TAC  porque  não  pede  a  restituição  dos  valores  pagos  a  tal  título,  mais 
apenas dos juros incidentes sobre ela. Assim sendo, pediu o provimento do 
apelo para excluir a condenação por litigância de má-fé e condenar o réu na 
devolução em dobro dos juros.

Contrarrazões às fls. 212/217.

Instada  a  se  manifestar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou  pelo  não  conhecimento  do  primeiro  apelo,  por  ausência  de 
ratificação  após  julgamento  dos  embargos  declaratórios,  e  provimento 
parcial do segundo no sentido de ser acolhido o pedido de restituição dos 
juros incidentes sobre a TAC (fls.216/217).

É o relatório.

À DOUTA REVISÃO.

João Pessoa, 10 de julho de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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