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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DA DESª MARIA DAS NEVES  DO EGITO DE A. D. FERREIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0066363-98.2014.815.2001
ORIGEM: 12ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz Aluízio Bezerra Filho, convocado, em substituição à Desª Maria das Neves
do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ednildo da Silva Calado
ADVOGADO: Rafael de Andrade Thiamer 
APELADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE
JUROS MORATÓRIOS ABUSIVOS. SENTENÇA APELADA QUE DECRETOU A
OCORRÊNCIA  DE  COISA  JULGADA.  ANULAÇÃO  DESSA  SENTENÇA.
JUROS  NÃO  QUITADOS  EM  AÇÃO  PRÉVIA.  PROVIMENTO  DO  APELO,
COM A ANULAÇÃO DA SENTENÇA, PARA REAPRECIAÇÃO DO FEITO.

- Conforme o disposto no art. 468 do CPC, o manto que reveste a coisa julgada fica restrito à
matéria deliberada pela sentença. Sendo o pleito diverso do que já foi decidido em ação
prévia, pode ser objeto de ação judicial distinta.

- TJPB: “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.”  (APELAÇÃO  n.  0001626-57.2012.815.2001.  ORIGEM:  GAB.  DO  DES.
RELATOR. RELATOR: Des. José Ricardo Porto - DJPB 15/10/15 - pág 18).

- É medida imperiosa a anulação da sentença, para que seja remetida ao primeiro grau e se
faça novo juízo sobre a lide em questão.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao recurso apelatório. 

Trata-se de apelação cível interposta por EDNILDO DA SILVA CALADO contra
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sentença (f. 32/34) do Juízo de Direito da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos
da  ação  revisional  de  contrato  bancário,  ajuizada  em  face  de  AYMORÉ  CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, extinguiu a causa, sem resolução de mérito, por
considerar que o valor principal recebido pelo apelante, em virtude da ação prévia junto ao 3º
Juizado  Especial  Cível  da  Capital  (n.  200.2011.920.535),  dá  total  quitação  aos  valores
respectivos  às  tarifas  consideradas  abusivas,  não  sendo mais  cabível  qualquer  ressarcimento
decorrente desses valores, incluindo os juros sobre eles. 

Em suas razões recursais (f. 38/48), o apelante requereu, tão-somente, a nulidade da
decisão atacada. Para tanto, afirmou que a discussão sobre os juros incidentes sobre as tarifas
declaradas ilegais pelo Juizado Especial  é totalmente possível na presente lide,  uma vez que
aqueles jamais foram objeto de apreciação por parte do Judiciário.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Parecer ministerial sem opinar sobre o mérito do recurso (f. 53/56).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                                       Relator

Como visto, o Juízo de primeiro grau entendeu que o pedido exordial merece ser
extinto porque considerou que o êxito do recorrente em receber o valor principal referente à
cobrança das aludidas tarifas obsta qualquer outra discussão sobre os valores relativos, em razão
da ocorrência de coisa julgada material. 

Por  fundamentos  que  passo  a  expor,  concluo  que  o  Juízo  a  quo,  data  venia,
equivocou-se na solução do caso em tela,  sendo medida condigna a anulação da sentença
combatida.

A questão principal é de fácil deslinde, consubstanciada no que concerne aos limites
que  possui  a  coisa  julgada.  Para  solução  é  mister  colacionar  o  art.  468 do CPC,  a  fim de
esclarecer esses limites. Vejamos:

Art. 468. A sentença, que julgar total ou parcialmente a lide, tem força de lei nos limites da
lide e das questões decididas. 

Da leitura desse artigo depreende-se que o manto intransponível da coisa julgada
somente reveste os pontos que foram devidamente ponderados e decididos, sendo óbvio que as
questões que destoam da matéria deliberada na sentença poderão ser discutidas em ação judicial
vindoura ou podem ser submetidas ao segundo grau de jurisdição.

Outrossim, é oportuno lembrar que é necessária a ocorrência da tríplice identidade,
qual seja: igualdade de partes, causa de pedir e o pedido, razão pela qual, não existindo esses
pressupostos, não há que se falar em coisa julgada.
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Em  análise  da  sentença  proferida na  ação  que  tramitou  perante  o  3º  Juizado
Especial Cível, processo n. 200.2011.920.535, que, supostamente, gerou coisa julgada sobre o
tema da presente lide, constata-se que não trata dos juros remuneratórios aplicados na avença,
sendo examinado pleito diverso, qual seja, a repetição de indébito em virtude de tarifas abusivas
presentes em contrato de financiamento (cópia da sentença às f. 26/29).

Sendo assim, não há coisa julgada sobre os juros, podendo tal matéria ser objeto
de uma nova demanda.

Essa posição está difundida nesta Corte de Justiça, conforme se vê adiante:

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. (APELAÇÃO  N.  0001626-
57.2012.815.2001.  ORIGEM: GAB. DO DES. RELATOR. RELATOR: Des.  José
Ricardo Porto – DJPB 15/10/15 – pág 18).

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.
COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TAC.  PROCESSO  ANTERIOR  QUE
ANALISOU AS TARIFAS E DECLAROU-AS ILEGAIS. NOVO PROCESSO. PEDIDO
DE  JUROS  SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS  ILEGAIS.  INOCORRÊNCIA DA
COISA JULGADA. TRÍPLICE IDENTIDADE DA AÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÁ-
FÉ.  INDEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO.  FORMA  EM  DOBRO.  DESCABIMENTO.
PROVIMENTO PARCIAL. (TJPB; APL 0004534-53.2013.815.2001; Terceira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB
25/08/2015; Pág. 17).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,
ANULANDO A SENTENÇA por ausência de coisa julgada sobre o objeto da presente ação,
determinando a remessa dos autos à origem para o regular processamento do feito. 

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  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora  MARIA DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.
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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, 09 de maio de 2016.

Juiz Convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
                              Relator
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