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Se  o  pedido  da  presente  ação  é  distinto  do  pedido
formulado e já acolhido em processo pretérito, não há que
se falar em coisa julgada.

A  legislação  de  regência1 admite  a  revisão  de  contratos,
desde que, na hipótese, se possa perceber a imposição de
excessiva onerosidade em desfavor do contratante menos
favorecido, através da imposição de cláusulas que encerrem
manifesta abusividade e contrariedade aos ditames de lei.
Cumpre referir, porém, o enunciado nº 381, do Tribunal da
Cidadania,  que assim dispõe:  “Nos contratos bancários,  é
vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das
cláusulas.”

1Art. 6º São direitos básicos do consumidor: V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações
desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas;
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Para que seja efetivado o retorno das partes ao status quo
ante,  exsurge  a  necessidade  da  devolução  de  todos  os
valores  pagos  indevidamente  em  decorrência  das  tarifas
declaradas ilegais, bem como dos juros remuneratórios que
foram incluídos no financiamento pela instituição financeira,
já  que  se  apresentam  como  obrigações  acessórias2,  em
respeito ao princípio da gravitação jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta por Banco
Itauleasing/Itaucard S/A, buscando a reforma da sentença do Juízo de Direito
da  16º Vara Cível  da Comarca da Capital,  proferida nos autos da Ação  de
Indenização  por  Danos  Materiais ajuizada  por Meurilucy  de  Melo  Santana
contra o recorrente.

A autora ajuizou  a  presente  ação,  alegando,  na  inicial,  que
celebrou junto à instituição financeira promovida contrato de abertura de crédito
para financiamento de veículo, porém percebeu que foram incluídas tarifas que
considerou abusivas,  razão pela qual  ajuizou ação de repetição de indébito
perante o 1ª Juizado Especial Cível da Capital,  buscando ser restituído das
respectivas cobranças,  pleito que foi  julgado procedente  naquele Juizado
Especial,  com a declaração de nulidade das cláusulas que estabeleceram a
Taxas de Abertura de Crédito; Serviços de Terceiros; Gravame Eletrônico e Tarifa de
Avaliação  do  Veículo,  com  a  condenação  da  promovida  à  devolução  das
quantias pagas a esse título,  entendimento reformado pela Turma Recursal,
apenas para que a devolução ocorra em dobro.

Na sentença  atacada,  o magistrado a quo julgou procedente o
pleito  exordial,  determinando a  devolução  dos  valores  pagos  pelos  juros
incidentes sobre as tarifas excluídas no processo anterior, na forma simples,
devidamente corrigidos a partir de cada pagamento indevido e juros de mora
de 1% ao mês a partir da citação, fls. 91/93.

Condenou,  ainda,  a  promovida  ao  pagamento  das  custas
processuais e  honorários  advocatícios,  estes  fixados  em  15%  (quinze  por
cento) sobre o valor atribuído à condenação.

Nas razões da Apelação, a apelante suscita a preliminar de coisa
julgada,  com processo que  anteriormente  tramitou  no Juizado Especial.  Ao

2Art. 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.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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mais,  no  mérito,  requer  a  alteração  do  julgado,  sob  o  fundamento  de:  i)
legalidade da cobrança das tarifas e dos juros; ii)  da devida incidência das
tarifas e ausência de abusividade; iii) regularidade na cobrança dos juros sobre
as tarifas financiadas; iv) inadequação da devolução em dobro. Por fim, pugna
pelo provimento do recurso e consequente julgamento de improcedência da
ação, fls. 96/103.

Contrarrazões  pelo  apelado,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso, fls. 112/113.

Parecer do Ministério Público opinando pelo “prosseguimento do
recurso  sem  manifestação,  eis  que  ausente  interesse  público  que  torne
necessária a intervenção Ministerial”, fls. 121/126.

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação,  com devolução
sem lograr êxito de acordo, fls. 136.

VOTO

Sustenta o apelante a necessidade de reforma da sentença pelos
seguintes fundamentos:

1. Em preliminar, suscita a existência de coisa julgada.

Não há que se falar em coisa julgada, porquanto, tanto os pedidos
como as matérias apreciadas por sentença são diferentes.

Nestes  autos,  vê-se  que  o  objeto  da  presente  ação  não  é  a
declaração de nulidade, nem a devolução dos valores cobrados a título das
tarifas bancárias, pleitos já formulados e acolhidos no  processo que tramitou
perante o Juizado Cível.

A autora pretende, em verdade, a devolução dos valores pagos a
título  de  encargos  (juros  remuneratórios),  que,  segundo  a  tese  exordial,
incidiram sobre aquelas tarifas já tidas por ilegais no feito pretérito, em razão
dos montantes atinentes às referidas tarifas também terem sido computados no
saldo devedor sobre o qual incidiram os juros. 

O pedido  da  presente  ação  (pagamento  de  todos  os  valores
cobrados  da  autora  a  título  de  obrigações  acessórias  (encargos)  sobre  as
tarifas,  acrescido  de  juros  de  mora  e  atualização  monetária)  é  distinto  do
pedido  formulado  e  já  acolhido  no  processo  nº  301.5564-05.2011.815.2001
(que tinha por objeto a declaração de nulidade e devolução das próprias tarifas
bancárias), de forma que, conforme adiantado acima, não há que se falar em
coisa julgada.

No  processo  em tela,  não  se  discute  a  legalidade  ou  não  de
tarifas, eis que o intuito do apelado é simplesmente executar decisão judicial

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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transitada em julgado, cujo processo tramitou perante o Juizado Especial da
Capital, no que diz respeito a verbas decorrentes dessa decisão.

Por tal razão, rejeito a preliminar de coisa julgada.

Mérito.

Passando as demais questões recursais, conforme acima frisei,
trata de execução de decisão judicial, não há espaço para reabrir discussão a
respeito  do que anteriormente foi  decidido,  exatamente por  estar  amparada
pelo manto da coisa julgada. Pelo momento a discussão diz respeito aos juros
contratuais incidentes sobre as tarifas que foram analisados no Juizado.

Para melhor compreensão, veja-se a sentença prolatada na ação
nº 301.5564-05.2011.815.2001 que tramitou no Juizado:

“julgo  parcialmente  procedente  […]  para  condenar  o
demandado a pagar no prazo de quinze dias, os seguintes
valores:  Taxas  de  Abertura  de  Crédito  […];  Serviços  de
Terceiros […]; Gravame Eletrônico [..] Tarifa de Avaliação do
Veículo […] ; “

Ao ser apreciado o Recurso pela Turma Recursal, foi deliberado
pelo seu  “provimento  ao Recurso Inominado para determinar que restituição
do valor cobrado indevidamente, seja em dobro.”, fls. 33.

Por isso, é de ressaltar que nesta ação o pedido do autor recai
sobre a execução do comando judicial  do Juizado, devendo a questão ficar
adstrita ao juros contratuais decorrentes da ilegalidade declarada.

Via  de  consequência,  o  pleito  recursal  deve  ater-se  apenas  a
questão dos juros contratuais em relação a tais tarifas e nada mais.

Todavia, não foi bem isso que ocorreu. A parte apelante fomenta
discussão a respeito de i) legalidade da cobrança das tarifas e dos juros; ii) da
devida incidência das tarifas  e ausência de abusividade; iii)  regularidade na
cobrança dos juros sobre as tarifas financiadas; iv) inadequação da devolução
em dobro.

Tais  matérias  refogem,  por  completo,  porque  não  dizer,
dissociadas  ao  tema  apreciado  na  sentença,  de  sorte  que  carece  de
necessidade  de  pronunciamento  desta  relatoria,  pois  o  recurso  deve  ter
coerência com a decisão com pretensão de revisão.

Em relação  a  devolução  dos juros  contratuais,  decorrentes  da
declaração  de  ilegalidade  das  tarifas  administrativas,  de  forma  escorreita
determinou o magistrado a sua devolução, notadamente porque embasada em
decisão do Juizado transitada em julgado.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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Nesse  caso,  ajuizou  o  autor  a  presente  ação  pleiteando  a
devolução dos valores pagos a título de juros remuneratórios incidentes sobre
as tarifas que foram declaradas (Tarifa de  Abertura de Crédito,  Serviços de
Terceiros, Gravame Eletrônico e Tarifa de Avaliação do Veículo),  tendo sido
julgado procedente o pedido exordial.

Nessa  baila,  julgada  procedente  a  ação  e  sendo  declarada  a
nulidade  de  cláusulas  contratuais,  o  retorno  dos  contratantes  ao  estado
patrimonial primitivo  é medida imperativa, de forma a desfazer o intercâmbio
patrimonial até então efetivado.

Para que seja efetivada o retorno das partes ao status quo ante,
exsurge a necessidade da devolução de todos os valores pagos indevidamente
em  decorrência  das  tarifas  declaradas  ilegais,  bem  como  dos  juros
remuneratórios que foram incluídos no financiamento pela instituição financeira,
pleito  objeto  deste  processo,  já  que  se  apresentam  como  obrigações
acessórias3,  em  respeito  ao  princípio  da  gravitação  jurídica,  legitimando  a
pretensão da autora.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça vem se pronunciando:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  SENTENÇA
DE  IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  PLEITO  DE
DEVOLUÇÃO DE JUROS INCIDENTES SOBRE TARIFAS
DECLARADAS ABUSIVAS. APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA  GRAVITAÇÃO  JURÍDICA  E  DA  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  DEVIDA.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  DE
FORMA SIMPLES. PROVIMENTO parcial DO RECURSO. -
Seguindo  a  lógica  do  princípio  da  gravitação  jurídica  -
segundo o qual  o acessório segue o principal  -,  uma vez
declarada  a  abusividade  de  cláusulas  contratuais,  com  a
consequente  devolução  do  valor  com  base  nelas
indevidamente  cobrado,  a  condenação  na  restituição  dos
juros remuneratórios incidentes sobre as taxas indevidas é
consectário  lógico  dentro  da  ideia  da  vedação  ao
enriquecimento sem causa. - Sendo a devolução em dobro
pertinente apenas no caso de cobrança realizada com má-
fé,  bem como se  verificando  o  fato  de  o  consumidor  ter
expressamente  celebrado  o  contrato  com  os  encargos
questionados, há de se condenar a instituição financeira à
devolução simples.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00090184320158152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 12-12-2016)

3Art. 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.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
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AÇÃO  DECLARATÓRIA.  COBRANÇA  DE  JUROS
INCIDENTES  SOBRE  TARIFAS  BANCÁRIAS
DECLARADAS  ILEGAIS  EM  DEMANDA  ANTERIOR.
CONDENAÇÃO  À  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO.  […]   APELAÇÃO
DO RÉU. PROCESSO QUE OBJETIVA A REVISÃO DAS
PARCELAS  CONTRATUAIS  COM  EXCLUSÃO  DOS
VALORES  REFERENTES  AOS  JUROS  INCIDENTES
SOBRE AS TARIFAS ILEGAIS. MATÉRIA QUE AINDA NÃO
FOI  OBJETO  DE  APRECIAÇÃO  JUDICIAL.  PEDIDO
DIFERENTE DAQUELE REQUERIDO NA LIDE PROPOSTA
ANTERIORMENTE.  AUSÊNCIA  DE VIOLAÇÃO  À  COISA
JULGADA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  MÁ-FÉ  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DEVOLUÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES.
PRECEDENTES  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.  APELAÇÃO  DO  AUTOR.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
OBEDIÊNCIA AO ART. 21, CPC/1973. DESPROVIMENTO.
1. […]  2. "Para se aferir se uma ação é idêntica a outra,
faz-se necessária a decomposição dos processos a fim
de  analisar  seus  elementos  mais  simples,  a  saber:
partes,  pedido  e  causa  de  pedir.  Não  se  confunde  o
pedido  de  repetição  de  indébito  das  tarifas  ditas
abusivas (e juros moratórios incidentes)  com o pedido
de restituição dos juros remuneratórios que sobre elas
incidiram, quando do financiamento do bem, eis que se
trata  de  pretensões  distintas”.  (TJPB;  APL  0002819-
05.2015.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;
Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB
25/04/2016;  Pág.  20)  3.  […]   5.  Provimento  parcial  do
Recurso do Réu e desprovimento do Apelo do Autor.  (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00861828920128152001,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 08-11-2016)

Saliente-se, por fim, que o magistrado consignou na sentença a
determinação da devolução dos valores na forma simples, de acordo com o
entendimento  consolidado  no  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  nesta  Egrégia
Corte de Justiça.

Dessa  forma,  deve  ser  mantida  a  sentença  que  determinou  a
devolução  dos  valores  atinentes  aos  juros  decorrentes  das  tarifas
administrativas declaradas ilegais no processo do Juizado, sintetizada por meio
do  Recurso  Inominado  apreciado  perante  a  2ª  Turma  Recursal  Mista  da
Comarca da Capital.

Por  tais  considerações,  NEGO PROVIMENTO  à  Apelação,
mantendo incólume o decisum vergastado.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
6



Apelação Cível nº 0000951-89.2015.815.2001

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Des.
Leandro dos Santos. Presente à sessão o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino,
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 29 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/04 
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