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GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0061765-04.2014.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
RELATOR   :  Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE : Maria de Fátima Bezerra
ADVOGADO    : Gizelle Alves de Medeiros Vasconcelos (OAB/PB – 14.708)
APELADA   : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADOVOGADO : Elísia Helena de Melo Martini (OAB/PB 1853 -A)

PROCESSUAL  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO 
DECLARATÓRIA –  RESTITUIÇÃO  DE  JUROS  SOBRE  AS 
TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS EM AÇÃO ANTERIOR – 
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM – IRRESIGNAÇÃO – JUROS 
REMUNERATÓRIOS  SOBRE  OS  ENCARGOS  ILEGAIS  – 
ILEGALIDADE – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO – DEVER DE 
RESTITUIR –  REFORMA DA SENTENÇA –  PROVIMENTO 
DO APELO.

– O pedido de repetição de indébito das tarifas ditas abusivas não se 
confunde com o pedido de restituição dos juros remuneratórios que 
sobre  elas  incidiram, quando do financiamento  do bem, eis  que  se 
tratam de pretensões distintas.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal 
de Justiça do Estado, por unanimidade, em dar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Maria de Fátima Bezerra, 
em face da sentença de fls. 80/84, proferida nos autos da  Ação Declaratória proposta pelo 
recorrente  em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S/A.

Na  sentença  (fls.  80/84  ),  o  juízo  a  quo julgou  improcedente  o 
pedido, sob o fundamento de que a autora, ora apelante,  já havia recebido o valor principal 
devidamente atualizado e com os acréscimos legais.

Irresignada,  a  demandante  moveu  recurso  apelatório  às  fls.86/95, 



alegando  que  o  juízo  de  primeiro  grau  incorreu  em erro,  tendo em vista  que  devem ser 
considerados ilegais  os juros incidentes sobre as taxas indevidamente cobradas,  já que as 
quantias foram incluídas no valor total do financiamento. Por fim, requer o provimento do 
apelo.

O apelado não apresentou contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em  seu 
parecer  de  fls.  105/109,  opinou  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja  a  instituição 
financeira condenada a devolver, de forma simples, os valores dos juros aplicados sobre as 
taxas consideradas ilegais.

É o relatório. 

Voto.

A presente  Ação  objetiva  a  declaração  de  nulidade  das  obrigações 
acessórias do Contrato de Financiamento firmado pela autora com a apelada, quais sejam, os 
encargos incidentes sobre as tarifas cuja nulidade foi declarada no processo julgado no 1º 
JEC, e a repetição em dobro dos valores supostamente cobrados indevidamente. 

O magistrado singular, ao apreciar a querela, julgou improcedente o 
pedido inicial,  sob o fundamento de que a autora, ora apelante,  já havia recebido o valor 
principal devidamente atualizado e com os acréscimos legais.

Colhe-se dos  autos,  que o Autor/Apelante  ajuizou,  em desfavor  do 
Banco  Réu/Apelado,  Ação  de  Repetição  de  Indébito  (Proc.  nº  200.2011.937.101-7),  que 
tramitou perante o 1º Juizado Especial Cível da Comarca desta Capital, tendo o pedido sido 
julgado  procedente  para  declarar  a  nulidade  de  cláusulas  constantes  do  Contrato  de 
Financiamento firmado entre as Partes, especificamente as que previam a cobrança de tarifa 
de abertura de crédito, serviços correspondentes e gravame mais encargos, bem como 
para  condenar  a  Instituição  Financeira  à  devolução  dos  valores  pagos  a  esses  títulos, 
consoante se depreende da cópia da Sentença prolatada naqueles autos, fls. 28/29. 

Pois bem. In casu, verifica-se o equívoco do Juízo “a quo” quando da 
análise do pedido inicial, na medida em que a matéria submetida a sua apreciação se restringe 
a restituição dos juros incidentes nas tarifas declaradas abusivas perante o 1º Juizado Especial 
Cível de João Pessoa (processo nº 200.2011.937.101-7). 

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença combatida.

Conquanto o art. 184, do Código Civil, disponha que a invalidade da 
obrigação principal implica a das obrigações acessórias, não se pode dizer que a declaração de 
nulidade das mencionadas tarifas bancárias, proferida pelo Juízo do 1º JEC, produziu coisa 
julgada em relação aos encargos sobre elas incidentes, eis que tal matéria não foi apreciada no 
decisum transitado em julgado. 

Nesse  mesmo sentido  é  o  entendimento  sedimentado pelos  Órgãos 
Fracionários deste Tribunal de Justiça, segundo o qual o pedido de repetição de indébito 
das  tarifas  ditas  abusivas  não  se  confunde  com  o  pedido  de  restituição  dos  juros 
remuneratórios que sobre elas incidiram, quando do financiamento do bem, eis que se 
tratam de pretensões distintas.



A respeito do tema, segue a jurisprudência mencionada:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE 
JUROS  REMUNERATÓRIOS  QUE  INCIDIRAM  SOBRE  TARIFA 
DECLARADA ILEGAL EM  DEMANDA QUE  TRAMITOU PERANTE  O 
JUIZADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO, POR AUSÊNCIA DE 
INTERESSE  PROCESSUAL.  PLEITOS  DIFERENTES  DAQUELES 
REQUERIDOS NA LIDE ANTERIOR. AÇÃO ADEQUADA E NECESSÁRIA 
AO  OBJETIVO  ALMEJADO.  INTERESSE  DE  AGIR  EVIDENTE. 
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE  PRIMEIRO GRAU.  PROVIMENTO DO 
APELO, COM O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO PARA O SEU  
REGULAR PROCESSAMENTO. In casu, considerando que no processo que  
tramitou perante o 1º juizado especial cível de João pessoa não houve nem  
no pedido, nem na sentença, análise dos juros remuneratórios incidentes  
sobre  a  tarifa  declarada  ilegal,  a  extinção  do  feito  pela  ausência  do  
interesse  de  agir  deve  ser  afastada,  sendo a  presente  ação  adequada  e  
necessária ao objetivo almejado. “ação de restituição de valores. Tarifas  
declaradas ilegais perante o juizado especial cível.  Restituição dos juros  
incidentes.  Coisa  julgada  material.  Não  ocorrência.  Sentença 
desconstituída. Recurso provido. “No caso dos autos, não há que se falar  
em ocorrência de coisa julgada, haja vista que os pedidos de declaração de  
abusividade  das  tarifas,  formulados  em  demanda  ajuizada  perante  o 
juizado  especial  cível,  e  a  pretensão  de  devolução  dos  juros  
remuneratórios que incidiram sobre tais  encargos,  não se confundem.” 
(TJMG; APCV 1.0701.13.032691-4/002; Rel. Des. Edison feital leite; julg.  
07/05/  2015;  DJEMG  15/05/2015).  […]  (TJPB;  APL  0056172-
91.2014.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  José  
Ricardo Porto; DJPB 01/03/2016; Pág. 11) 

AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO.  COBRANÇA DE JUROS  INCIDENTES 
SOBRE TARIFAS BANCÁRIAS CUJA COBRANÇA FOI DECLARADA 
ILEGAL  EM  DEMANDA  ANTERIOR.  COISA  JULGADA. 
INDEFERIMENTO DA INICIAL.  EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 
RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  PROCESSO 
QUE OBJETIVA A REVISÃO DAS PARCELAS CONTRATUAIS COM 
EXCLUSÃO  DOS  VALORES  REFERENTES  AOS  JUROS 
INCIDENTES SOBRE AS TARIFAS ILEGAIS. MATÉRIA QUE AINDA 
NÃO  FOI  OBJETO  DE  APRECIAÇÃO  JUDICIAL.  PEDIDO 
DIFERENTE  DAQUELE  REQUERIDO  NA  LIDE  PROPOSTA 
ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. 
PROVIMENTO DO APELO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO 
DO  FEITO  À  VARA DE  ORIGEM  PARA PROSSEGUIMENTO  DA 
INSTRUÇÃO PROCESSUAL. “Para se aferir se uma ação é idêntica a  
outra, faz-se necessária a decomposição dos processos a fim de analisar  
seus elementos mais simples, a saber: partes, pedido e causa de pedir. Não  
se confunde o pedido de repetição de indébito das tarifas ditas abusivas (e  
juros  moratórios  incidentes)  com  o  pedido  de  restituição  dos  juros  
remuneratórios  que sobre elas  incidiram, quando do financiamento do  
bem,  eis  que  se  trata  de  pretensões  distintas”.  (TJPB;  APL 0002819-
05.2015.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 25/04/2016; Pág. 20). (TJPB;  
APL  0006574-71.2014.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  
Rel. Des. Marcos William de Oliveira; DJPB 24/10/2016; Pág. 17) 

Sobre  o  tema  bem  ressaltou  a  Procuradoria  de  Justiça  (fl.  106): 



“Havendo  sido  considerada  ilegal  a  cobrança  das  Taxas  de  Abertura  de  Crédito  e  de  
Emissão de Carnê, os encargos e juros incidentes sobre elas, também, devem ser restituídos,  
já  que  sobre  os  valores  das  taxas  incidiu  juros,  tendo  em  vista  que  foram  levadas  em 
consideração para fins de fixação da parcela do financiamento.”.

Por  fim,  por  inexistir  prova  da  má-fé  do  promovido  é  devida  a 
devolução dos valores considerados abusivos de modo simples, sob pena de enriquecimento 
injustificado do credor. 

Isto  posto,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO para  reformar  a 
sentença “a quo” e via de consequência julgar procedente o pedido autoral, nos moldes acima 
consignado, devendo os valores considerados abusivos serem devolvidos de forma simples, 
sob pena de enriquecimento injustificado do credor, com base no art. 487, I do CPC/2015. 
Condeno, ainda, o promovido em custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 
(mil reais). 

É como voto.

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

Presente  no  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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