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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. 0059142-64.2014.815.2001
ORIGEM: 5ª 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: Ana Regina de Sena Oliveira 
ADVOGADO: Rafael Andrade Thiamer 
APELADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
ADVOGADOS: Elísia Helena de Melo Martini, Henrique José Parada 
Simão 

PRELIMINAR. AUSÊNCIA  DE  COISA  JULGADA.  AÇÃO  QUE
QUESTIONA  JUROS  REFLEXOS  SOBRE  TARIFAS  DECLARADAS
ABUSIVAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO EM SEDE DE
JUIZADO ESPECIAL. ACOLHIMENTO.

- Inexistente identidade entre a causa de pedir e o pedido de ambas
as demandas, não se configura o instituto da coisa julgada, razão de
acolher-se a prefacial.

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO.
TARIFAS DECLARADAS ABUSIVAS EM SENTENÇA TRANSITADA EM
JULGADO NO JUIZADO ESPECIAL.  PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS
JUROS  REFLEXOS  SOBRE  TAIS  VALORES.  ART.  184  DO  CÓDIGO
CIVIL/2002. ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE SEGUEM A OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  ARTIGO  42  DO  CDC.
PROVIMENTO.

- Sendo declarada 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.
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- Art. 184 do Código Civil/2002: “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.”

-  Não sendo caso de engano justificável  a cobrança de valores a
maior por parte da instituição financeira, é forçosa a aplicação ao
caso do art. 42, parágrafo único, do CDC, devendo ser devolvido em
dobro o valor pago de forma indevida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba,  à unanimidade, acolher a preliminar e,
no mérito, dar provimento ao recurso apelatório.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por ANA  REGINA  DE  SENA
OLIVEIRA contra sentença (f. 23/24) do Juízo da 5ª Vara Cível da Capital, que
indeferiu a inicial, julgando extinto, sem resolução de mérito, o processo - ação
declaratória  de  nulidade de  cláusulas  contratuais  c/c  indenização por  danos
morais - ajuizado em face do BANCO ITAUCARD S/A, ante o reconhecimento da
coisa  julgada,  na  qual  postulava-se a  restituição  dos  juros  incidentes  sobre
taxas  administrativas  declaradas  ilegais  pelo  3º  Juizado  Especial  Cível  da
Capital, em ação anterior também de autoria do recorrente. 

Por fim, condenou o autor/apelante em custas processuais, todavia
suspendeu a cobrança considerando a isenção prevista no art. 12 da Lei nº
1.060/50, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

Para melhor entendimento da questão, depreende-se da leitura da
petição inicial que o autor ajuizou uma ação de revisão de cláusulas contratuais,
que tramitou no 3º Juizado Especial Cível da Capital (Processo nº 3021726-
79.2012.815.2001),  sob  o  argumento  da  presença  de  encargos  ilegais  no
contrato  (f.  17)  firmado  com  a  instituição  financeira,  tais  como  “tarifa  de
abertura de crédito” e “serviços de terceiros”. Houve pronunciamento judicial
naquele  processo  anulando  as  cláusulas  contratuais  e  determinando  a
devolução, em dobro, dos valores indevidamente cobrados (f. 21).

Nas  razões apelatórias (f. 28/38)  a autora averba, em matéria
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preliminar,  a  nulidade  da  sentença  recorrida,  uma  vez  que  o  objetivo  da
presente demanda é a declaração da ilegalidade dos juros incidentes sobre as
tarifas  questionadas  na  ação  anterior,  não  se  confundindo  com  o  que  se
pleiteava na ação pretérita. Ademais, meritoriamente, requer a restituição dos
juros incidentes sobre as tarifas indevidas, em dobro, da forma como pleiteado
na exordial.

Contrarrazões às f. 64/88.

Parecer Ministerial às f. 101/104, manifestando-se pelo provimento
do recurso.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
       Relator

Merece guarida a PREFACIAL de ausência de coisa julgada.

Observa-se que o interesse da autora da presente demanda, pleito
reiterado nas razões recursais, são os juros presentes no contrato bancário,
incidentes sobre tarifas anteriormente declaradas ilegais. Desse modo, o que
deve analisado é a possível nulidade da obrigação acessória (juros), com a
restituição em dobro dos valores cobrados. 

Neste teor, entendo que inexiste identidade entre a causa de pedir e
o pedido de ambas as demandas, logo, não se configura a coisa julgada.

Assim, acolho a preliminar, ao tempo em que anulo a sentença
recorrida e passo à análise do mérito recursal.

Ab  initio,  com  o  fim  de  evitar  futura  alegação  de  supressão  de
instância, deixo claro que se aplica ao caso as disposições do art. 515, § 3º, do
CPC/73, uma vez que, apesar de ter sido decretada a extinção do feito sem
julgamento de mérito (art. 267 do CPC/73), verifico que a causa versa sobre
questão direito e está em condições para julgamento imediato. 

Pois  bem,  já  tendo  sido  reconhecida  a  ilegalidade  das  tarifas
contratuais mencionadas, nos autos do processo antecedente, que tramitou no
Juizado Especial Cível,  onde foi  ordenada a restituição dessas cobranças,  os
juros reflexos calculados sobre aquelas se reputam também ilegais. 
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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. (destaquei)

Destarte,  é  de  bom alvitre  destacar  que,  diante  da  nulidade  das
obrigações principais,  in casu, os valores exigidos a título de  “serviços de
terceiros” e “promotora de vendas”,  isso importa  também na invalidade das
suas  respectivas  obrigações  acessórias,  quais  sejam,  os  juros  incidentes
sobre ditas exações.

Neste 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, j. 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.
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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  Câmara  Especializada  Cível,
Relator: Des. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. Em 23-
08-2016). 

Em  relação  ao  pleito  repetição  do  indébito  em  dobro,  é  de
conclusão lógica que, se houve cobrança indevida, o banco apelado é obrigado
a restituir em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, in verbis:

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor  inadimplente  não  será
exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento
ou ameaça. 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso,
acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.

Esse dispositivo legal é claro ao afirmar que o consumidor cobrado
em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro. 

Então, se o fornecedor cobrar  determinada quantia indevida, mas
pautada no engano justificável pelas circunstâncias do caso concreto, ele se
exime da punição de devolver a quantia em dobro.

O engano justificável é aquele que não decorre de dolo (má-fé) ou
culpa. Nesse sentido, destaco comentário da professora Ada Pellegrini Grinover:

Se o engano é justificável não cabe a repetição. No código Civil, só a má-fé
permite a aplicação da sanção. Na legislação especial (CDC), tanto a má-fé
como a culpa (imprudência, negligência e imperícia) dão ensejo à punição.

O engano é justificável quando não decorre de dolo ou de culpa. É aquele
que, não obstante todas as cautelas razoáveis exercidas pelo fornecedor-
credor, manifesta-se.1

1 Código Brasileiro de Defesa do Consumidor: comentado pelos autores do anteprojeto / Ada Pellegrini Grinover … [et 
al].- 8 ed. - Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2005, p. 397. 
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Nessa mesma perspectiva trilha o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça, conforme o julgado adiante:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO  ESPECIAL.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  ÁGUA  E  ESGOTO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.  CDC.  POSSIBILIDADE.
ERRO INJUSTIFICÁVEL. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.  As  Turmas  que  compõem a  Primeira  Seção  do  Superior  Tribunal  de
Justiça firmaram o entendimento de que "O engano, na cobrança indevida,
só é justificável quando não decorrer de dolo (má-fé) ou culpa na conduta
do  fornecedor  do  serviço"  (REsp  1.079.064/SP,  Rel.  Min.  HERMAN
BENJAMIN,  Segunda  Turma,  DJe  20/4/09).  2.  Não  há  falar  em  erro
justificável na hipótese em que a cobrança indevida ficou caracterizada em
virtude  da  inexistência  de  prestação  de  serviço  pela  concessionária.  3.
Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg  no  REsp  1221844/RJ,  Rel.  MIN.
ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe
24/08/2011)RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
TARIFA  DE  ÁGUA  E  ESGOTO.  COBRANÇA  INDEVIDA.  CULPA  DA
CONCESSIONÁRIA.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO.  (…)  4.  Interpretando  o
disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, as Turmas que compõem a
Primeira Seção desta Corte de Justiça firmaram orientação no sentido de
que "o engano, na cobrança indevida, só é justificável quando não decorrer
de dolo  (má-fé)  ou  culpa na conduta  do fornecedor  do serviço"  (REsp
1.079.064⁄SP, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 20.4.2009).
Ademais, "basta a culpa para a incidência de referido dispositivo, que só é
afastado  mediante  a  ocorrência  de  engano  justificável  por  parte  do
fornecedor" (REsp 1.085.947⁄SP, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe
de  12.11.2008).  Destarte,  o  engano  somente  é  considerado  justificável
quando não decorrer de dolo ou culpa. 5. Na hipótese dos autos, a Corte
de origem concluiu que estava caracterizada a culpa da concessionária na
cobrança  indevida  da  tarifa  de  água  e  esgoto,  não  sendo,  portanto,
razoável falar em engano justificável. (…).2 

Diante  de  tais  argumentos,  forçosa  a  conclusão  de  que  os  juros
aplicados sobre as tarifas declaradas ilegais, também devem ser reconhecidos
como cobranças  indevidas,  e,  portanto,  devem ser  restituídos  em dobro  ao
consumidor que os pagou indevidamente.

Ante  o  exposto,  acolho  a  preliminar  de  inexistência  de  coisa
julgada, anulando a sentença,  e dou provimento ao recurso apelatório,
determinando  a restituição  em  dobro  dos  juros  reflexos  sobre  as  tarifas
indevidamente pagas, valores que serão apurados em fase de liquidação de
sentença, corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o efetivo pagamento,
com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Por conseguinte, quanto aos ônus sucumbenciais, o seu pagamento

2 REsp n. 1.115.741⁄RJ, Relatora: Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, publicação: DJe de 24⁄11⁄2009.
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deve ficar a cargo da parte demandada/apelada, em sua totalidade, fixando a
verba honorária em R$ 600,00 (seiscentos reais), a teor do art. 85, § 2º, e seus
incisos, do NCPC.

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, com jurisdição plena, em substituição à
Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.
FERREIRA)  e o  Excelentíssimo  Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE
LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena, para substitutir o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão a Excelentíssima Doutora VANINA NÓBREGA
DE FREITAS DIAS FEITOSA, Promotora de Justiça Convocada. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 12 de dezembro
de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator 


