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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO DO PROMOVIDO.  PRELIMINAR
SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES. INOVAÇÃO
RECURSAL.  MATÉRIA  NÃO  VERBERADA  NA
PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  PRECLUSÃO.
ACOLHIMENTO.  CONHECIMENTO  EM  PARTE
DAS  ALEGAÇÕES  DA  CASA  BANCÁRIA.
PRELIMINARES  INVOCADAS  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  INÉPCIA  DA
INICIAL.  REJEIÇÃO.  PERTINÊNCIA  ENTRE  OS
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FUNDAMENTOS ARTICULADOS E OS PEDIDOS
FORMULADOS. COISA  JULGADA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  CAUSA DE PEDIR E  PEDIDO
DIVERSOS. CARÊNCIA DE AÇÃO POR FALTA DE
INTERESSE PROCESSUAL. NÃO ACOLHIMENTO.
NECESSIDADE E UTILIDADE DO PROVIMENTO
JURISDICIONAL. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 205
DO CÓDIGO  CIVIL.  RELAÇÃO  OBRIGACIONAL
DE DIREITO PESSOAL.  MÉRITO.  CONTRATO DE
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  RESTITUIÇÃO
DE  JUROS  INCIDENTES  SOBRE  TARIFAS
DECLARADAS  ILEGAIS  EM  PRETENSÃO
DEDUZIDA  EM  SEDE  DO  JUIZADO  ESPECIAL
CÍVEL.  CABIMENTO.  DEVOLUÇÃO  NA FORMA
SIMPLES.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
INCIDÊNCIA A PARTIR DO  EVENTO  DANOSO.
SÚMULA  Nº  43,  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  ÔNUS  SUCUMBENCIAIS.
CONDENAÇÃO  EXCLUSIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. PARTE AUTORA QUE DECAIU DE
PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. REFORMA PARCIAL
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO.  PROVIMENTO  DO  RECURSO
ADESIVO.

-  Não  é  cabível  a  análise,  em  sede  de  recurso
apelatório, de novas questões não trazidas a debate
opportuno  tempore  nas  razões  deduzidas  na  inicial,
nos  termos  do  art.  1.014,  do  Novo  Código  de
Processo Civil.

-  Restando  evidente  que  a  parte  pretende  obter
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pronunciamento sobre práticas levadas a efeitos pela
instituição  financeira  e  havendo  pertinência  lógica
entre  os  fundamentos  articulados  e  os  pedidos
formulados, não há que se falar em inépcia.

-  Caracteriza–se  coisa  julgada  quando se  reproduz
ação idêntica a outra que já foi decidida por sentença
de mérito que não caiba mais recurso, o que não é a
hipótese dos autos.

- Há interesse processual, quando estão configuradas
a necessidade e utilidade em obter  o recálculo das
parcelas  do  financiamento,  sem  a  acréscimo  das
tarifas bancárias, consideradas indevidas em sede de
Juizado Especial Cível.

-  Tratando-se  a  relação  obrigacional  de  cunho  de
direito  pessoal,  o  prazo  prescricional,  para  o
ajuizamento  de  ação  revisional  de  contrato,  é
decenal, nos moldes do art. 205 do Código Civil.

- Reconhecida a ilegalidade da obrigação principal,
in  casu,  dos  valores  exigidos  a  título  de  Tarifa  de
Inserção  de  Gravame  e  Tarifa  de  Serviço  do
Correspondente  Prestado  à  Financeira,  indevida
também,  a  incidência  das  obrigações  acessórias
atreladas as obrigações principais, ou seja dos juros
cobrados sobre as respectivas tarifas bancárias.

- Tratando-se de relação contratual,  nos termos da
Súmula  nº  43,  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  a
correção monetária começa a fluir a partir do evento
danoso,   devendo esta  ser  corrigida  de  ofício,  por
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tratar-se de matéria de ordem pública.

- Tendo a parte autotra decaído de parte mínima de
seu  pedido,  cabível  a  condenaçao  da  instituição
financeira ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba,  por unanimidade, acolher a preliminar de inovação recursal
suscitada pelo promovente nas contrarrazões, rejeitar as preliminares invocadas pela
instituição financeira, e, no mérito, desprover o recurso apelatório da casa bancária, e
prover o recurso adesivo da parte autora.

Júlio Cesar Freire Gomes propôs a competente Ação
Declaratória, em  face  da  Aymoré  Crédito  Financiamento  e  Investimento  S/A,
alegando ter celebrado contrato de abertura de crédito, para financiamento de um
veículo,  o  qual  foi  objeto  de  uma  ação  declaratória  c/c  indenização  por  danos
materiais, que tramitou perante o 4º Juizado Especial Cível da Capital, sob o número
200.2011.963.461-2,  julgada procedente pelo Juiz  a quo,  que considerou indevida a
cobrança dos valores exigidos a título de Tarifa de Inserção de Gravame e Tarifa de
Serviços Correspondentes.

Logo, ajuizou a presente ação, postulando a nulidade
das obrigações acessórias atreladas as obrigações principais, ou seja a nulidade dos
juros  cobrados  sobre  as  respectivas  tarifas  bancárias,  uma  vez  que  estas  foram
lançadas  nas  prestações  do  ajuste  negocial,  e  sobre  elas  incidiram  juros
remuneratórios, e, por conseguinte, a devolução do indevidamente pago na forma
dobrada.

Devidamente  citado,  o  Banco Aymoré,  Crédito,
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Financiamento e Investimento S/A ofertou contestação, fls. 34/47.

Impugnação à contestação,  fls.  96/105,  repelindo as
argumentações  citadas  na peça  de  defesa  e  requerendo a  procedência  do pedido
exordial.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  112/120, julgou
procedente em parte o pedido, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE os
pedidos  contidos  na  exordial  para  CONDENAR o
réu a restituir o valor dos juros remuneratórios que
incidiram  sobre  as  seguintes  tarifas:  inserção  de
gravame  e  Serviços  de  Correspondentes,  sobre  os
quais incidirá correção monetária pelo INPC desde
esta data e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês,  a  partir  da  citação,  a  ser  apurado
posteriormente em liquidação de sentença.
Tendo  em  vista  a  ocorrência  de  sucumbência
recíproca,  condeno o autor  e réu,  na proporção de
50% para cada, nas custas processuais, e honorários
advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais),
para cada um deles, a teor do art. 85, § 8º, do NCPC.
No entanto, a respectiva execução ficará sobrestada
em relação  ao  autor  na  forma  do  art.  98,  §  3º  do
NCPC.

Inconformado,  o  Banco  Aymoré  Crédito,
Financiamento e Investimentos S/A interpôs Recurso Apelatório, fls. 132/143, e, em
suas  razões,  aduziu,  preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial,  a  ocorrência  da  coisa
julgada, bem como a carência de ação por ausência de interesse de agir. No mérito,
alegou a existência de prescrição trienal e a quitação do capital sem reserva de juros.
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Contrarrazões  apresentadas  pela  parte  autora,  fls.
149/163,  suscitando,  em sede de preliminar,  a  existência  de inovação recursal  nas
razões  da  apelação,  ao  argumento  de  que  a  tese  arguida  no  recurso  atinente  a
quitação do capital sem reserva de juros, não o foi em primeira instância. No mais,
rebateu os fundamentos invocados na peça recursal,  postulando, por conseguinte,
pelo desprovimento da insurgência em debate. 

Também  irresignado,  Júlio  Cesar  Freire  Gomes
interpôs  Recurso  Adesivo,  fls.  164/170,  e,  em  suas  razões,  requer  a  reforma  da
sentença, tão apenas para determinar a incidência da correção monetária a partir do
efetivo prejuízo, nos moldes da súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça, bem como
a  condenação  exclusiva  da  instituição  financeira  ao  pagamento  dos  ônus
sucumbenciais.

Contrarrazões, fls. 172/175.

É o RELATÓRIO.

VOTO

À  priori, cumpre  analisar  a  prefacial  de  inovação
recursal, suscitada  nas  contrarrazões, a  qual,  de  logo,  vislumbro  merecer
acolhimento,  pois  analisando  o  caderno  processual,  observa-se  que  a  alegação
concernente  a  quitação  do  capital  sem reserva  de  juros,  não  foi  questionada  em
primeiro e, tampouco, decidida na sentença. 

Nesse  norte,  restando  configurada,  portanto,  a
inovação de tese recursal,  nos moldes do art.  1.014, do Novo Código de Processo
Civil, não conheço da apelação em relação à alegação atinente a quitação do capital
sem reserva de juros.

Prosseguindo,  passo  a  analisar  as  preliminares
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invocadas pela instituição financeira, iniciando pela prefacial  de inépcia da inicial,
na qual  a instituição financeira argumenta que o autor sequer apontou as cláusulas
contratuais  que  estaria  impugnando  como  abusivas,  impossibilitando  que  se
extraísse, dos fundamentos da inicial, uma conclusão lógica.

Na verdade, não se mostra inepta a inicial, quando
se encontram perfeitamente definidos o pedido e a causa de pedir. No caso dos autos,
vê-se que tais requisitos restam claramente demonstrados, obedecendo, portanto, as
condições  exigidas  no  art.  282,  do Código de  Processo  Civil,  vigente  à  época  da
interposição da presente ação.

A jurisprudência pondera:

PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA  QUE
PERMITE A REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO EM CASO DE APARENTE
ABUSIVIDADE.  REJEIÇÃO.  É  possível  a  revisão
judicial  dos  contratos,  em  caso  de  eventual
ilegalidade  existente  em  suas  cláusulas.
PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO  INICIAL.
CONCLUSÃO  LÓGICA  DOS  PEDIDOS
DECORRENTES  DOS  FATOS  NARRADOS  NA
EXORDIAL.  REJEIÇÃO.  Em  sendo  os  pedidos
decorrentes  logicamente dos fundamentos expostos
na petição inicial constante dos autos, não há que se
falar  em  inépcia. […].  (TJPB  –  Processo
20020100140363002,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto,
Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  Data  do
Julgamento 07/05/2013) - destaquei. 

A  exordial,  vale  salientar,  ostenta  a  necessária
coerência entre a fundamentação jurídica e os pedidos formulados, daí não se pode
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falar em inépcia, como quer o apelante.

Rejeito a prefacial. 

De igual forma, não merece prosperar a alegação de
ocorrência  de  coisa  julgada,  uma  vez  que  na  espécie,  não  se  está  discutindo  a
ilegalidade das tarifas bancárias, tampouco a restituição em dobro dos valores pagos
a  este  título,  tratados  na  ação  de  nº  200.2011.963.461-2,  o  que  se  postula  neste
momento, refere-se aos encargos acessórios pagos pelo apelado, a saber, os juros que
incidiram  sobre  as  prestações  do  financiamento,  quando  o  valor  das  tarifas
declaradas nulas no processo anterior, integravam o valor financiado.

No  tocante  a  preliminar  de  carência  de  ação,
convém mencionar que o interesse processual se consubstancia na necessidade de a
parte vir a juízo e na utilidade a ser proporcionada pelo provimento jurisdicional.

Desse  modo,  mostra-se  inegável  a  existência  do
interesse  de  agir  da  parte  demandante,  posto  que  restaram  configuradas  a
necessidade e a utilidade em obter o recálculo das parcelas do financiamento, sem a
acréscimo das tarifas bancárias, quais sejam: Tarifa de Inserção de Gravame e Tarifa
de Serviço do Correspondente Prestado à Financeira, consideradas indevidas pelo 4º
Juizado Especial Cível da Comarca da Capital, fls. 26/27.

Logo,  não  acolho  a  prefacial  de  ausência  de
interesse processual suscitada pela instituição financeira.

Prossigo.

O apelante sustenta a ocorrência de prescrição trienal
para o autor pleitear eventual reparação, nos termos do art. 206, § 3º, inciso VI, do
Código Civil.

Todavia,  tal  assertiva  não  merece  prosperar,  isso
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porque o prazo prescricional para o ingresso de ação revisional de contrato é decenal,
consoante dispõe o art. 205 do Código Civil, haja vista a relação obrigacional ser de
cunho de direito pessoal, razão pela qual não se aplica o prazo trienal, como requer o
banco, pois a repetição de indébito é apenas uma consequência da revisão contratual
e do estabelecimento de novas formas de cálculo das obrigações.

Nesse  sentido,  colaciono  julgado  do  Superior
Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE
DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO  DE
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  ESPECIAL
DEVIDAMENTE  REBATIDOS.   AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA VIGÊNCIA
DO  CPC/1973.   AÇÃO  REVISIONAL  COM
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRATO  DE
CONTA-CORRENTE.  VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ART.  458  DO
CPC/1973.  FALTA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA  N.  282/STF.  PRESCRIÇÃO.   AÇÃO
REVISIONAL. PRAZO VINTENÁRIO DO CC/1916
E DECENAL DO CC/2002.  SÚMULA N.  83/STJ.  1.
Não  viola o art. 535 do CPC acórdão que, integrado
pelo julgado proferido nos embargos de declaração,
dirime, de forma expressa, congruente e motivada, as
questões suscitadas nas razões recursais. 2.  Aplicam-
se  as  Súmulas  n.   282  e  356  do  STF  quando  as
questões suscitadas no recurso especial não tenham
sido  debatidas  no  acórdão  recorrido  nem,  a
respeito,  tenham  sido  opostos  embargos
declaratórios.  3.   Nas ações revisionais  de contrato
bancário,  adota-se  o  prazo  prescricional  vintenário
na vigência do Código Civil de 1916 e o decenal na
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vigência do Código Civil de 2002. 4. Agravo interno
desprovido.(AgInt  no  AREsp  868.658/PR,  Rel.
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  23/06/2016,  DJe
01/07/2016)

Igualmente, esta Corte de Justiça assim se posiciona:

DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
FINANCIMENTO  DE  VEÍCULO.  ABUSIVIDADE
DA  COBRANÇA  DE  TARIFAS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. PREJUDICIAL
DE  PRESCRIÇÃO.  RELAÇÃO  DE  DIREITO
PESSOAL.  PRAZO  PRESCRICIONAL  DECENAL,
PREVISTO  NO  ART.  205,  DO  CÓDIGO  CIVIL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE
BENS E REGISTRO DE CONTRATO. COBRANÇA
ABUSIVA.  DEVOLUÇÃO.  POSSIBILIDADE.  ART.
51, IV, DO CDC. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  INEXISTÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO DE QUE NÃO É A PRIMEIRA
VEZ  QUE  AS  PARTES  CONTRATAM  ENTRE  SI.
APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  CMN  N.º
3.919/2010.  LEGALIDADE  DA  COBRANÇA  DA
TARIFA DE CADASTRO. PRECEDENTES DO STJ.
PROVIMENTO  PARCIAL.  REFORMA  DA
SENTENÇA. 1. Considerando que a ação revisional
de contrato bancário é fundada em direito pessoal,
deve  ser  aplicado  o  prazo  prescricional  decenal,
previsto no art. 205 do Código Civil. 2. A cobrança
das  tarifas  de  Avaliação  de  Bens  e  Registro  de
Contrato é ilegal na medida em que já englobam o
próprio  negócio  empreendido  pelo  banco,  não
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devendo  tais  encargos  serem  transferidos  ao
consumidor.  Precedentes  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível. 3. A tarifa de cadastro somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o
consumidor e a instituição financeira. Resolução n.º
CMN 3.919/2010.  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00125722020148152001,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j.  em 15-03-
2016) 

Isto posto, no caso concreto, não há que se falar em
ocorrência de prescrição.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
do  mérito,  o  qual  diz  respeito a  nulidade  dos  juros  incidentes  sobre  as  tarifas
bancárias declaradas ilegais na ação de número 200.2011.963.461-2.

Pois bem, é do conhecimento geral que os encargos
acessórios seguem a sorte do principal, porquanto nos termos do art. 184 do Código
Civil, “a invalidade da obrigação principal implica a das obrigações acessórias”.

Nesse  trilhar,  reconhecida  a  ilegalidade  das
obrigações principais, in casu,  dos valores  exigidos a título de Tarifa de Inserção de
Gravame e  Tarifa  de  Serviço  do  Correspondente  Prestado  à  Financeira,  indevida
também a incidência das obrigações acessórias atreladas as obrigações principais, na
espécie, dos juros cobrados sobre as respectivas tarifas bancárias.

Nesse sentido, colaciono os julgados a seguir:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS  JUROS
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INCIDENTES SOBRE A TARIFA DE CADASTRO E
SERVIÇOS DE TERCEIROS. TARIFAS BANCÁRIAS
DECLARADAS  ILEGAIS  EM  PROCESSO  QUE
TRAMITOU  EM  SEDE  DE  JUIZADO  ESPECIAL.
RECONHECIMENTO  DA  COISA  JULGADA.
PLEITO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  COISA
JULGADA. PEDIDO DISTINTO DO FORMULADO
NO  ÂMBITO  DO  JUIZADO.  SENTENÇA
ANULADA. CAUSA MADURA. ART. 1013, §3º DO
CPC. Devolução dos  juros  incidentes  sobre  tarifas.
Repetição simples. Procedência parcial dos pedidos.
Não  há  coisa  julgada  na  hipótese  em que  o  autor
ajuizou nova ação pleiteando a incidência dos juros
remuneratórios  sobre  as  tarifas  consideradas
abusivas  em  demanda  anterior.  Ausente  a  tríplice
identidade entre as demandas. Partes, causa de pedir
e pedido, não há como reconhecer a ocorrência da
coisa  julgada  entre  as  ações.  Em  consequência,  a
sentença recorrida padece de nulidade, impondo-se
sua  desconstituição  e  a  apreciação  imediata  do
mérito  por esta  corte,  conforme o disposto  no  art.
1013,  §3º  do  CPC.  Declarada  por  sentença  a
ilegalidade  de  tarifas  bancárias  em ação  anterior,
com determinação de restituição dos valores pagos,
é  devida,  também,  a  repetição  de  indébito  em
relação  aos  encargos  contratuais  que  incidiram
sobre  as  aludidas  tarifas  durante  o  período
contratual.  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. (TJPB;
APL  0015892-68.2013.815.0011;  Primeira  Câmara
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Especializada Cível; Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho;
DJPB 11/07/2016; Pág. 6) - negritei.

E,

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.  Juros  remuneratórios:
devem  ser  devolvidos  os  que  incidiram  sobre  as
tarifas e encargos a serem restituídos, a fim de evitar
o enriquecimento sem causa. A repetição em dobro
do indébito, prevista no   art. 42, parágrafo único, do
Código  de  Defesa  do    Consumidor  ,  tem  como
pressuposto  de  sua  aplicabilidade  a  demonstração
da conduta de má-fé do credor, o que fica afastado,
no caso dos autos, ante a pactuação livre e consciente
celebrada  entre  as  partes. (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) - sublinhei.

Sendo assim, por ser indevida a incidência dos juros
remuneratórios,  durante  o  período  contratual,  sobre  os  encargos  administrativos
declarados  ilegais,  entendo  por  bem  manter  a  decisão  de  primeiro  grau,  que
ordenou a devolução do valor pago a maior, na forma simples.
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Por  outro  quadrante,  com  relação  à  correção
monetária,  o Juiz monocrático,  ordenou a sua incidência,  a partir  da prolação da
sentença. 

Todavia, observo que o seu cálculo deverá incidir a
partir do evento danoso, como resta pacificada no Superior Tribunal de Justiça, o
qual, editou a súmula nº 43, regulando a matéria:

Súmula  nº  43: Incide  correção  monetária  sobre
dívida  por  ato  ilícito  a  partir  da  data  do  efetivo
prejuízo. 

Nesse sentido, confira o seguinte escólio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  1.  Preliminar  de  nulidade  da
sentença.  Julgamento  extra  petita.  Ausência  de
pedido  para  revisão  de  todas  as  tarifas
administrativas.  Comissão  de  permanência  que
restou  configurada  como  objeto  da  demanda.
Nulidade  parcialmente  reconhecida.  2.
Capitalização mensal de juros taxa anual superior
ao duodécuplo da taxa mensal (stj, RESP 973.827-rs,
julgado pelo rito do artigo 543-c, do cpc). Pactuação
expressa no contrato. Possibilidade. Acolhimento. 3.
Tarifa  de  cadastro  que,  por  ser  expressamente
contratada,  pode  ser  mantida.  Demais  tarifas  que
deixaram de ser analisadas, porque não foram objeto
do  pedido  vestibular.  4.  Cobrança  da  comissão  de
permanência  que  exclui  os  demais  encargos
moratórios.  Sentença  mantida.  5.  Pleito  de
impossibilidade  de  afastamento  da  mora.  Não
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acolhimento.  Recurso  recebido  no  duplo  efeito.  6.
Alegação de descabimento da restituição do indébito.
Impossibilidade.  A  repetição  é  devida,  na  forma
simples, independente da prova do erro. 7. Termo de
início  da correção monetária  é  o evento danoso e
dos  juros  de  mora  a  citação  válida.  Sentença
mantida. Dos agravos retidos. 1. Pleito de revogação
da  decisão  que  concedeu  a  tutela  antecipada
admissibilidade.  Ausência  de  verossimilhança.
Decisão  cassada.  Agravo  provido.  2.  Pedido  de
reforma da decisão que inverteu o ônus da prova.
Ausência  de  prejuízo  em  face  do  resultado  do
julgamento.  Análise  do  mérito  prejudicada.  6.
Redistribuição  do  ônus  sucumbencial.  Recurso
parcialmente  provido.  (TJPR;  ApCiv  1021100-6;
Colombo; Décima Sétima Câmara Cível; Rel. Des.
Tito Campos de Paula; DJPR 30/07/2013; Pág. 278)-
negritei.

Com  base  nessas  considerações,  entendo  que  o
momento de aplicação da correção monetária deve ser corrigido, sendo esta devida a
partir da data do efetivo prejuízo, ou seja, da data dos pagamentos realizados em
virtude da cobrança indevida.

De  igual  forma,  entendo  que  merece  prosperar  o
pedido  do  promovente,  no  sentido  de  que  os  honorários  advocatícios  sejam
atribuídos unicamente ao Banco, eis que a parte autora decaiu em parte mínima de
sue pedido, razão pela qual condeno a instituição financeira ao pagamento das custas
processuais  e honorários advocatícios,  estes  no importe de R$ 1.500,00 (um mil e
quinhentos reais), com arrimo no art. 85, § 2º e § 8º, do Novo Código de Processo
Civil.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
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INOVAÇÃO  RECURSAL  SUSCITADA  PELO  PROMOVENTE  NAS
CONTRARRAZÕES,  REJEITO  AS  PRELIMINARES  INVOCADAS  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA,  E,  NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO DA CASA BANCÁRIA, AO TEMPO EM QUE DOU PROVIMENTO AO
RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA,  para  fixar a incidência da correção
monetária desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula nº 43, do Superior
Tribunal de Justiça, bem como condenar a  instituição financeira ao pagamento das
custas  e  honorários  advocatícios,  estes  no  importe  de  R$  1.500,00  (um  mil  e
quinhentos reais), com arrimo no art. 85, § 2º e § 8º, do Novo CPC. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra. Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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