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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0013892-71.2015.815.2001
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Banco Itauleasing S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314-A)
APELADA: Marilene de Oliveira Santos
ADVOGADO: Eneas Flávio Soares de Morais Segundo (OAB/PB 
14.318)

PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.  ALEGADA  PRESCRIÇÃO
TRIENAL.  INAPLICABILIDADE.  AÇÃO  FUNDADA  EM  DIREITO
PESSOAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL/2002. PRAZO DECENAL.
REJEIÇÃO.

- Do STJ: “A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato
bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de
cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das
quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código
Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil),
porquanto  fundadas  em  direito  pessoal.”  (AgRg  no  REsp:
1504037 MG 2014/0331086-0, Relator: Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Data de Julgamento: 28/04/2015, Terceira Turma, Data
de Publicação: DJe 01/06/2015).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.
TARIFAS DECLARADAS ABUSIVAS EM SENTENÇA TRANSITADA
EM  JULGADO  NO  JUIZADO  ESPECIAL.  PLEITO  DE
RESTITUIÇÃO DOS JUROS REFLEXOS SOBRE TAIS VALORES.
ACOLHIMENTO. ART. 184 DO CC/02. ENCARGOS ACESSÓRIOS
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QUE SEGUEM A OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. DESPROVIMENTO.

-  Sendo  declarada,  por  sentença,  a  nulidade  de  tarifas  em
demanda anteriormente proposta, merecem restituição os juros
sobre elas incidentes, dada a acessoriedade de tais encargos
em relação às obrigações principais.

- “Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um
negócio jurídico não o prejudicará na parte válida, se esta for
separável;  a  invalidade  da  obrigação  principal  implica  a  das
obrigações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação
principal.” (Art. 184 do Código Civil/2002)

- Rejeição da prejudicial de mérito e desprovimento do apelo.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, rejeitar a
prejudicial de mérito e negar provimento ao recurso apelatório.

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO ITAULEASING
S/A contra sentença (f. 69/73) do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da
Capital,  que julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  objeto  da  ação
declaratória de nulidade de cláusulas contratuais ajuizada por MARILENE
DE OLIVEIRA SANTOS, para declarar a nulidade dos juros incidentes sobre
as  tarifas de cadastro e emissão de carnê,  constantes do Contrato de
Arrendamento Mercantil nº 10073771/2251636-3, firmado entre as partes.
Determinou,  ainda,  a  restituição  dos  valores  indevidamente  pagos,  de
forma  simples,  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC,  desde  o  efetivo
pagamento, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por fim, condenou a parte apelante ao pagamento de custas e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre
o valor da condenação.

Consta  da  petição  inicial que  a  autora/apelada  promoveu
uma ação de repetição de indébito, que tramitou no 4º Juizado Especial
Cível da Capital (Processo 200.2011.927197-7), questionando a existência
de tarifas ilegais no contrato firmado com a instituição financeira apelante.
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Houve pronunciamento judicial  naquele processo anulando as cláusulas
contratuais e determinando a devolução dos valores que foram cobrados
indevidamente. Portanto, aduz a autora que o objeto deste feito são os
juros  do  financiamento  incidentes  sobre  aquelas  tarifas,  de  modo  que
deve ser declarada nula a obrigação acessória (juros), com a restituição
em dobro dos valores cobrados. 

Nas razões apelatórias (f. 75/83) o banco promovido pugna
pela reforma a sentença, alegando,  em preliminar, que a demanda está
prescrita, nos termos do art. 206, § 3º do Código Civil/2002.  No mérito,
averba  a  legalidade  na  cobrança  das  tarifas  questionadas  e  dos  juros
sobre o financiamento destas, acrescentando que não ocorreu abusividade
em sua pactuação.

Contrarrazões às f. 89/94.

Parecer Ministerial manifestando-se pela rejeição da prejudicial,
sem opinar sobre o mérito do recurso (f. 99/101).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
  Relator

PREJUDICIAL DE MÉRITO

O banco recorrente assevera que deve ser aplicado ao caso o
prazo estipulado no art. 206, § 3º, V, do Código Civil/2002, configurando a
prescrição da pretensão do consumidor, uma vez que decorrido o prazo de
3 (três) anos.

Contanto, sabe-se que a ação revisional de contrato bancário é
fundada em direito pessoal, possuindo prazo prescricional  decenal, nos
termos do art. 205 do Código Civil de 2002, in verbis: “A prescrição ocorre
em dez anos, quando a lei não lhe haja fixado prazo menor.” 

No mesmo tom, vejamos o que já decidiu o STJ:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.  CIVIL.  BANCÁRIO.
LANÇAMENTOS NA CONTACORRENTE DO AGRAVADO. RESTITUIÇÃO
DE INDÉBITO. PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO (CÓDIGO CIVIL
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DE  1916)  OU  DECENAL  (CÓDIGO  CIVIL  DE  2002).  PRAZO
PRESCRICIONAL DO CDC. INAPLICÁVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
MONOCRÁTICA.  1.  A  jurisprudência  desta  Corte  é  firme  no
sentido de que o prazo prescricional para as ações revisionais
de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da
existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente
restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a
égide do Código Civil  de 1916) ou decenal (na vigência do
novo Código Civil), porquanto fundadas em direito pessoal. 2.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp:
1504037  MG  2014/0331086-0,  Relator:  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, Julgamento: 28/04/2015, TERCEIRA TURMA, Publicação:
DJe 01/06/2015).

Assim, rejeito a prejudicial de mérito.

MÉRITO RECURSAL

Nas razões recursais o apelante descreve, em síntese, que os
juros contratuais incidentes sobre a tarifa de emissão de cadastro (TAC) e
a tarifa  de emissão de carnê  (TEC) são legais,  não havendo qualquer
abusividade na sua pactuação.

Não merece acolhimento tal afirmação.

Isso porque, já tendo sido reconhecida a ilegalidade das tarifas
contratuais mencionadas, nos autos do  Processo nº 200.2011.927197-7,
que tramitou no 4º Juizado Especial Cível da Capital, onde foi ordenada a
restituição dessas cobranças (cópia da sentença às fls. 28/30),  os juros
reflexos calculados sobre aquelas reputam-se também ilegais. 

Assim define o Código Civil de 2002:

Art. 184. Respeitada a intenção das partes, a invalidade parcial de um
negócio  jurídico  não  o  prejudicará  na  parte  válida,  se  esta  for
separável;  a  invalidade  da  obrigação  principal  implica  a  das
obrigações  acessórias, mas  a  destas  não  induz  a  da  obrigação
principal.

Destarte, é de bom alvitre destacar que, diante da nulidade das
obrigações principais,  in casu, os valores exigidos a título de tarifa de
cadastro (TAC) e tarifa de emissão de carnê (TEC), isso importa, também,
na invalidade das respectivas  obrigações acessórias, quais sejam,  os
juros remuneratórios incidentes sobre ditas exações.
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Nesse mesmo sentido, eis o entendimento desta Corte:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL ANTERIOR.  ABUSIVIDADE DE TARIFAS E REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO
DOS  JUROS  REFLEXOS,  INCIDENTES  SOBRE  RUBRICAS
CANCELADAS. CABIMENTO. ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE SEGUEM
PRINCIPAL.  VEDAÇÃO  LEGAL  AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO
RAZOÁVEL.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  -
Considerando o trânsito em julgado de ação revisional, na qual fora
reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e determinada a
repetição de indébito, relativamente a tarifas cobradas em contrato
de financiamento pactuado entre as partes litigantes, a exemplo de
serviços de terceiros, TAC e registro de contrato, urge salutar, para
fins de prevenção de enriquecimento ilícito da instituição financeira, a
restituição dos juros reflexos incidentes sobre tais rubricas ilegais, por
ocasião  da acessoriedade de tais  encargos  em relação  à  base de
cálculo,  nos  termos  da  abalizada  ordem  jurídica  pátria.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 0032311-13.2013.815.2001, 4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.  JOÃO ALVES  DA SILVA,
julgado em 16- 08-2016). 

APELAÇÃO.  AÇÃO INDENIZATÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA  DO PEDIDO.
PEDIDO  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  NÃO  CONFIGURAÇÃO  DA
COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MATÉRIA
NÃO  ABORDADA  NA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  REJEIÇÃO.
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  INCIDÊNCIA  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SÚMULA  Nº  297,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. REVISÃO CONTRATUAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE
JUROS  REMUNERATÓRIOS  INCIDENTES  SOBRE  TARIFAS
DECLARADAS  ILEGAIS  EM  PRETENSÃO  DEDUZIDA  EM  SEDE  DO
JUIZADO  ESPECIAL  CÍVEL.  CABIMENTO.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA
SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42,
PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MÁ-
FÉ NÃO CARACTERIZADA. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO
DA APELAÇÃO. - Carece interesse recursal à apelante, no tocante ao
pedido de anulação da sentença, porquanto a decisão de primeiro
grau não reconheceu o instituto da coisa julgada, como alegado pela
recorrente  nas  razões  recursais.  -  Reconhecida  a  ilegalidade  da
obrigação principal, in casu, dos valores exigidos a título de Tarifa de
Cadastro, Tarifa de Avaliação de Bem, Seguro de Proteção Financeira,
Ressarcimento  de  Serviços  de  Terceiros,  Gravame  Eletrônico  e
Despesas com Promotora de Vendas, indevida também, a incidência
das obrigações acessórias atreladas as obrigações principais, ou seja
dos  juros  remuneratórios  cobrados  sobre  as  respectivas.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo nº 0023538-76.2013.815.2001, 4ª
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Câmara Especializada Cível, Relator: Des. FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO, julgado em 23-08-2016). 

Portanto,  faz-se  imperiosa  a  conclusão  de  que  os  juros
remuneratórios aplicados sobre as tarifas declaradas ilegais no processo
que tramitou no Juizado Especial também devem ser reconhecidos como
cobranças indevidas.

Diante do exposto, rejeito a prejudicial de mérito, ao passo
em que nego provimento ao recurso apelatório. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado  para
substituir a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO
DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor  CARLOS EDUARDO
LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito  Convocado  para  substituir  o
Excelentíssimo  Desembargador  OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 22
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                              Relator


