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ACÓRDÃO

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.  ALEGAÇÃO DE INEPCIA DA
INICIAL,  COISA  JULGADA,  PRESCRIÇÃO  E
CARÊNCIA  DE  AÇÃO.  REJEIÇÃO. MÉRITO.
JUROS  REMUNERATÓRIOS  INCIDENTES
SOBRE  TARIFAS  BANCÁRIAS  DECLARADAS
ILEGAIS  EM  AÇÃO  ANTERIOR.  DEVER  DE
RESTITUIR.  DESPROVIMENTO.

1. Inexiste  a  alegada  inépcia  da  inicial,
porquanto  a  peça  vestibular  preencheu  os
requisitos do art. 319 do NCPC.

2. As ações revisionais de contrato bancário
são  fundadas  em  direito  pessoal,  cujo  prazo
prescricional é decenal, conforme o art. 205 do
Código Civil.  No caso dos autos, o contrato foi
firmado em abril de 2008, ao passo em que ação
foi promovida em 15/05/2015, portanto, antes do
prazo decenal  do art.  205 do CC, motivo pelo
qual deve ser rejeitada a preliminar agitada.

3. Não  há  falar  em  coisa  julgada  material
quando  inexiste  tríplice  identidade  entre  as
partes, causa de pedir e pedido.

4. Declarada por sentença a ilegalidade de
tarifas  bancárias  em  ação  anterior,  com
determinação de restituição dos valores pagos, é
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devida,  também,  a  repetição  de  indébito  em
relação aos encargos contratuais que incidiram
sobre  as  aludidas  tarifas  durante  o  período
contratual, devendo, pois, ser mantida a decisão
recorrida.

5. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível, por
unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares suscitadas e, quanto
ao  mérito, NEGAR  PROVIMENTO ao  apelo, nos  termos  do  voto  do
relator e da certidão de fl. 227.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  Real
Leasing em face da sentença, de fls. 152-154, que julgou procedente o
pedido inalgural,  para declarar a nulidade de juros incidentes sobre a
tarifa de emissão de carnê e de serviços de terceiros no contrato de
financiamento em discussão.

Alega o banco recorrente, preliminarmente, que a inicial é
inepta,  porque sem as cláusulas que pretende revisar do contrato em
fomento; que houve coisa julgada, entendendo que a parte demandante
quedou-se  inerte  em  ação  anterior,  não  fazendo  o  pedido  de
ressarcimento dos juros sobre as tarifas questionadas. Argumenta não
ter o recorrido interesse de agir, já que o pedido acerca dos juros sobre
as tarifas consideradas ilegais em ação anterior deveria ser formulada
nos próprios autos onde houve a declaração de abusividade. Aduz ter
operado a prescrição, porquanto o apelado não observou o prazo trienal
para postular a eventual reparação. No mérito, aduz não assistir razão a
parte autora, porquanto o autor já fora ressarcido dos valores referentes
as  tarifas  tidas  por  abusivas  em ação anterior.  Ao  final,  pugnou pela
improcedência do pedido.

Devidamente  intimada,  a  parte  autora  apresentou
contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo (fls. 211-216).

É o relatório. 

VOTO

DA PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL
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Aduz o recorrente que a inicial seria inépta, porquanto não
constou da peça de ingresso quais as cláusulas que pretende revisar.

Todavia, o pedido do autor não é de revisão contratual em
si,  mas  da  devolução  dos  reflexos  (juros)  que  a  cobrança  das  taxas
consideras  ilegais  em  demanda  anterior  ocasionaram  no  contrato,
pugnando pela sua devolução em dobro.

Logo, preenchidos os requisitos do art. 319 do NCPC, não
há que se falar em inépcia da inicial. De sorte que, rejeito a preliminar
agitada.

DA PRELIMINAR DE COISA JULGADA

Diz  a  recorrente  que  o  direito  pretendido  pelo  autor  foi
alcançado  pela  coisa  julgada,  já  que  a  parte  demandante  quedou-se
inerte  em ação anterior  e  não fez  pedido de ressarcimento dos juros
sobre as tarifas questionadas quando do ajuizamento daquela ação.

Sem razão o apelante.

Isso  porque,  observando  detidamente  a  inicial,  observo
que a  promovente  requereu,  na  ação que tramitou  perante  o  Juizado
Especial Cível, a declaração de abusividade de taxas e tarifas cobradas
quando da celebração do contrato, ao passo que a presente demanda
objetiva  a  devolução  dos  reflexos  (juros)  que  a  cobrança  das  taxas
ocasionaram no contrato, pugnando pela sua devolução em dobro.

Nesse  diapasão,  havendo  sido  consideradas  ilegais  as
referidas tarifas, os juros incidentes sobre elas, também, o são, tendo em
vista que foram levadas em consideração para fins de fixação da parcela
do financiamento.

Nesse  cenário,  resta  patente  a  inexistência  de  coisa
julgada  material,  vez  que  os  pedidos  são  diversos,  o  que  afasta  a
ocorrência da coisa julgada.

Dispõe o art. 337, § § 1º, 2º e 4º do CPC/2015: 

Art. 337. (…)

§  1o Verifica-se  a litispendência  ou  a  coisa  julgada
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as
mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo
pedido.

(...)

§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já
foi decidida por decisão transitada em julgado. [grifei].
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Portanto,  para  a  configuração  da  coisa  julgada,  é
necessária a identidade das partes,  da causa de pedir e do pedido. O
que não é o caso dos autos.

Sobre o tema, acosto precedentes do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  AÇÃO
DE COBRANÇA E AÇÃO MONITÓRIA.  INEXISTÊNCIA
DE  COISA  JULGADA  MATERIAL.  REEXAME  DE
PROVAS.  SÚMULA 7/STJ.  1.  Não há  falar  em coisa
julgada  material  quando  inexiste  tríplice  identidade
entre as partes, causa de pedir e pedido. 2. Rever tal
entendimento  em  Recurso  Especial  encontra  óbice  na
Súmula 7/STJ.  Precedentes.  3.  Agravo Regimental  não
provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  345367  MG
2013/0152242-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN,
Data  de  Julgamento:  07/11/2013,  T2  -  SEGUNDA
TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2013).

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência desta Corte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  EXTINÇÃO.
AÇÃO  ANTERIOR.  COISA  JULGADA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  PEDIDO  DIVERSO.  ART.  557,  §1º-A,
CPC.  PROVIMENTO  DO  RECURSO  -  Mesmo  que
envolvam as mesmas partes, as ações propostas têm
objetivo diverso, portanto pedidos distintos, de modo
que a  sentença transitada em julgado proferida em
uma delas não impede o ajuizamento da outra. - Dá-se
provimento ao apelo do autor para cassar a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem para seu
regular processamento. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00055471920158152001, - Não possui -,
Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. Em 15-07-2015).

Assim, rejeito a preliminar de coisa julgada.

DA PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Argumenta não ter o recorrido interesse de agir, já que o
pedido acerca dos juros sobre as tarifas consideradas ilegais em ação
anterior  deveria  ser  formulada  nos  próprios  autos  onde  houve  a
declaração de abusividade.

Contudo, não lhe assiste razão.
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Com efeito, como o pedido na ação anterior se limitou a
declaração  da  ilegalidade  das  tarifas  (Tarifa  de  emissão  de  carnê  e
Serviços de Terceiros), bem assim sua restituição, não poderiam os juros
sobre tais tarifas serem executados nos mesmos autos onde se verificou
a ilegalidade, justamente por não ter sido objeto do pedido.

Assim, afasto a preliminar agitada.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO

Aduz o recorrente ter operado a prescrição, porquanto o
apelado não observou o prazo trienal para postular a eventual reparação.

Contudo, não lhe assiste razão.

Com  efeito,  considerando  tratar-se  a  hipótese  de
discussão acerca dos juros incidente sobre tarifas tidas como ilegais no
contrato (direito pessoal), aplica-se a regra disposta no artigo 205 do CC,
que institui o prazo de 10 (dez) anos para a configuração da prescrição.

Nesse sentido:

"CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO. AGRAVO. AÇÃO PARA REVISÃO DE
CONTRATO  BANCÁRIO  E  RESTITUIÇÃO.
PRESCRIÇÃO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL.
AGRAVO  DESPROVIDO.  I.  As  ações  revisionais  de
contrato bancário são fundadas em direito pessoal,
cujo prazo prescricional  é decenal,  conforme o art.
205 do Código Civil. II. Agravo regimental desprovido."
(AgRg  no  Ag  1291146⁄MG,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, DJe 29⁄11⁄2010)”. 

No caso  dos  autos,  o  contrato  foi  firmado  em abril  de
2008,  ao passo em que ação foi  promovida em 15/05/2015,  portanto,
antes do prazo decenal do art. 205 do CC, motivo pelo qual deve ser
rejeitada a preliminar agitada.

MÉRITO

Observando detidamente a inicial, observo que o apelado
requereu,  na  ação  que  tramitou  perante  o  Juizado  Especial  Cível,  a
declaração  de  abusividade  de  taxas  e  tarifas  cobradas  quando  da
celebração do contrato,  ao passo que a presente demanda objetiva a
devolução dos reflexos (juros) que a cobrança das taxas ocasionaram no
contrato, pugnando pela sua devolução em dobro, tendo o juízo a quo
determinado a restituição dos juros sobre os aludidos valores de forma
simples.
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Nesse  diapasão,  pelos  documentos  colacionados  aos
autos, verifica-se que a parte autora comprovou que o Juizado Especial
Cível  declarou  nulas  as  cláusulas  contratuais  que  autorizavam  a
cobrança das Tarifas de cadastro, despesas com serviços de terceiros e
gravame eletrônico.

De mais  disso,  no feito  anterior  que tramitou perante o
Juizado  Especial,  a  matéria  que  lá  foi  submetida  à  apreciação  se
restringiu à declaração de ilegalidade das tarifas de emissão de carnê e
serviços  de  terceiros,  portanto,  restou  evidenciado  que  não  houve
discussão  a  respeito  de  juros  contratuais  incidentes  sobre  as  tarifas
durante o período do financiamento.

Isso  porque,  havendo  sido  consideradas  ilegais  as
referidas tarifas, os juros incidentes sobre elas, também, o são, tendo em
vista que foram levadas em consideração para fins de fixação da parcela
do financiamento.

A propósito:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DEMANDA
ANTERIOR.  REVISÃO DE CONTRATO DECIDIDA EM
JUIZADO CÍVEL. PROCEDÊNCIA PARA DETERMINAR
A  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES  DE  TARIFAS
BANCÁRIAS.  NOVA  DEMANDA.  PLEITO  PARA
RESTITUIÇÃO  DOS  JUROS  CONTRATUAIS.
SENTENÇA.  EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COISA
JULGADA. RECURSO. INCIDÊNCIA DE JUROS SOBRE
TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS.  INEXISTÊNCIA DE
TRÂNSITO  EM  JULGADO.  PRINCÍPIO  DA  CAUSA
MADURA.  ANÁLISE  DO  MÉRITO.  COBRANÇA
ILEGAL.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  NA  FORMA
SIMPLES.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  Afastada  a
extinção do processo e  estando a  instrução  concluída,
sem necessidade de produção de novas provas, deve o
Tribunal,  aplicando o Art.  515,  §3º,  do CPC,  analisar o
mérito da causa. Declarada por sentença a ilegalidade
de tarifas bancárias, com determinação de restituição
dos valores pagos, é devida, também, a repetição de
indébito em relação aos encargos contratuais. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00045561420138152001, 1ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DES  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE , j. Em 07-08-2014). 

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
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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  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00016265720128152001,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO , j. Em 06-10-2015). 

APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE COISA JULGADA
-  ALEGAÇÃO  DE  AÇÃO  ANTERIOR  IDÊNTICA  -
PARTES DIFERENTES - REJEITADA.  É cediço que a
ofensa à coisa julgada pressupõe a tríplice identidade
entre ações, ou seja, duas demandas envolvendo as
mesmas partes, causa de pedir e pedidos. [...] (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
20026192120138150000, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES
, j. Em 09-06-2015).  

Assim,  considerando  que  os  valores  exigidos  pelos
encargos em debate não foram cobrados do consumidor no momento da
contratação, mas, sim, diluídos nas prestações mensais, sobre as quais
incidiram os juros remuneratórios pactuados no contrato, tem-se que, em
sendo indevidos os custos declarados ilegais, também o serão os juros
deles decorrentes e que, por isso, devem ser restituídos.

DISPOSITIVO

Desse  modo,  AFASTO  AS  PRELIMINARES  E  A
PREJUDICIAL DE MÉRITO E NEGO PROVIMENTO AO APELO.
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Quanto  a  verba  honorária  sucumbencial,  há  de  ser
mantida, porquanto fixada no máximo pelo juízo a quo (art. 85, § 11, do
CPC/20151). 

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

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

           Juiz Ricardo Vital de Almeida
                          Relator 

1 Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. § 1o

São devidos honorários  advocatícios na  reconvenção,  no  cumprimento  de  sentença,
provisório  ou  definitivo,  na  execução,  resistida  ou  não,  e  nos  recursos  interpostos,
cumulativamente.  (…)  §  11.  O  tribunal,  ao  julgar  recurso,  majorará  os  honorários
fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal,

observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o

 a 6
o
,  sendo vedado ao tribunal, no

cômputo  geral  da  fixação  de  honorários  devidos  ao  advogado  do  vencedor,

ultrapassar  os  respectivos  limites  estabelecidos  nos  §§  2
o

 e  3
o

 para  a  fase  de
conhecimento. 
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