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APELAÇÃO  CÍVEL  DA  PARTE  AUTORA.
PRELIMINAR.  VÍCIO  EXTRA  PETITA.
ACOLHIMENTO.  SENTENÇA  NULA.
CAUSA  MADURA.  APLICAÇÃO  DO  ART.
1.013, §3º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
DE  2015.  JULGAMENTO  IMEDIATO.
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.   PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA
DEMANDA. 

-  O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o
princípio da congruência segundo o qual a decisão
judicial deverá ter estrita relação com as pretensões
do  autor  estabelecidas  na  inicial.  A  sua
inobservância,  via  de  regra,  gera  decisões  extra,
ultra ou citra petita.

-  Considera-se  sentença  extra  petita  aquela  que
concede  provimento  de  mérito  diverso  do
pretendido na inicial

- In casu, do cotejo da exordial com o conteúdo da
decisão de Primeira Instância, verifica-se que o juiz
sentenciante acabou por fundamentar a sua decisão
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em questão de fato - causa de pedir – diversa da
alegada pela parte autora no bojo da petição inicial,
proferindo, portanto, sentença eivada por vício de
julgamento extra petita.

-  O legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica, estabelecendo um novo modo de proceder
para  os  Tribunais  de  Justiça,  objetivando  maior
celeridade processual. Assim, para as hipóteses de
sentenças cujo julgamento não é congruente com o
pedido ou a causa de pedir, o Código de Processo
Civil de 2015, ao disciplinar o efeito devolutivo do
recurso de apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o
dever de o Tribunal decidir desde logo o mérito da
demanda,  quando  esta  estiver  em  condições  de
imediato julgamento.

-   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.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, em sessão ordinária, acolher a preliminar de vício extra petita,
anulando a sentença e, ato contínuo, julgar parcialmente procedente a
demanda, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  José  Geraldo
Aires Guimarães contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação Revisional manejada em
face de Diebens Leasing S/A.

Na  exordial,  relatou  o  autor  ter  celebrado  contrato  de
financiamento de veículo junto ao banco promovido. Em seguida, sustentou
que,  embora  tenha  contratado  o  referido  valor,  foram  acrescidas  taxas
abusivas e ilegais, que elevaram o montante contratado.
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Diante disso, ajuizou demanda revisional no Juizado Especial
(nº  3009822-18.2012.815.0011),  em  que  foi  declarada  a  ilegalidade  da
cobrança de tarifas indevidamente inseridas no contrato (tarifa de cadastro,
promotora e serviços de terceiros), nos termos da sentença colacionada aos
autos (fls. 17/19).

Aduziu que na demanda que tramitou perante o Juizado não
foram discutidos os encargos cobrados sobre as tarifas, e, como a obrigação
acessória  segue  o  mesmo destino  da  principal,  conclui  pela  diversidade
entre as causa de pedir.

Requereu,  por  fim,  que  fossem  declaradas  nulas  as
obrigações  acessórias  que  incidiram  sobre  os  encargos  já  reconhecidos
nulos em anterior demanda judicial, bem como a devolução em dobro dos
valores. 

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  apresentou  peça
contestatória (fls. 43/59), sustentando a legalidade na cobrança das taxas e
juros previstos no contrato. Ainda defendeu o descabimento da restituição
dos juros sobre os citados encargos e a inexistência de má-fé da instituição
financeira. Por fim, requereu a improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 101/105).

As  partes  foram  intimadas  para  especificação  de  provas,
oportunidade na qual o autor pugnou pelo julgamento antecipado da lide
(fls. 138/138v), e o demandado informou não ter mais provas a produzir
(fls. 142).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o magistrado de
primeiro  grau  julgou  improcedente  o  pedido  autoral  (fls.  145/154),
consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Isto posto e, atento ao mais que dos autos consta,
JULGO  TOTALMENTE  IMPROCEDENTE  o
pedido,  com resolução de  mérito  (Artigo  487,  I,
NCPC).
Condeno a parte autora ao pagamento de custas,
depesas  processuais  e  honorários  advocatícios,
estes fixados, a teor do disposto no §8 do art. 85
do NCPC, em R$ 1.000,00 (mil reais). A cobrança
dessas obrigações fica, contudo, nos termos do §3º
do art. 98 do NCPC, suspensas”. (fls. 154).

Irresignado  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
158/164 ), alegando, inicialmente, que a sentença tratou de tema diverso do
pleiteado  em  sede  de  exordial.  Neste  ínterim,  ressalta  que  “a  questão
controvertida  na  presente  demanda  não  diz  respeito  a  possibilidade  de
cobrança de juros remuneratórios, nem a legalidade das tarifas indevidas.
O que se busca da presente  demanda é,  tão somente,  a restituição dos
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encargos  contratuais  (juros  remuneratórios  etc)  que  incidiram sobre  as
tarifas já declaradas indevidas por sentença com trânsito em julgado”.

Aduz,  pois,  que  o  julgador  analisou  matéria  diversa  da
contida  na  exordial.  No  mérito,  defende  a  possibilidade  de  imediato
julgamento por esta Corte de Justiça, destacando que são ilegais e abusivas
as cobranças de juros incidentes sobre as tarifas descritas na inicial. Por fim,
requer a nulidade do julgado e o imediato julgamento da matéria, com a
condenação  da  parte  recorrida  à  devolução  em  dobro  dos  valores
indevidamente pagos. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 169/183)

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça,  ofertou parecer (fls.  188/189),  opinando pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a sentença apelada fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois,  observar  os  novos  regramentos  acerca  dos  requisitos  de
admissibilidade dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da
condenação em honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados
Administrativos  nº  3 e  7  do Superior  Tribunal  de  Justiça.  Assim sendo,
presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso apelatório,
passando a sua análise.

- Da preliminar: nulidade da sentença:

Como é cediço, o ordenamento jurídico pátrio consagrou o
princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita
relação  com  as  pretensões  do  autor.  A sua  inobservância  gera  decisões
extra, ultra ou citra petita, nos termos do art. 492, do Código de Processo
Civil. 

“Art.  492.  É vedado ao juiz  proferir  decisão de
natureza diversa da pedida, bem como condenar a
parte em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda
que resolva relação jurídica condicional”.

Vale o registro da doutrina em que Fredie Didier, em obra
coletiva, assim leciona: 

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se esquece de analisar algo que tenha
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sido pretendido pela parte  ou tenha sido trazido
como  fundamento  do  seu  pedido  ou  da  sua
defesa”.  (DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula
Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito
Processual  Civil.  v.  2,  5ª  ed,,  Salvador:
JudPODIVM, 2010, pág. 319).  

Desse modo, considera-se sentença  extra petita  aquela que
concede provimento de mérito diverso do pretendido na inicial. 

Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, in verbis: 

“Sentença 'extra  petita'  É  aquela  em que o  juiz
julga  ação  diferente  da  que  foi  proposta,  sem
respeitar as partes,  a causa de pedir ou pedido,
tais como apresentados na petição inicial. Dispõe
o  caput  do  art.  460:  'É  defeso  ao  juiz  proferir
sentença, a favor do autor, de natureza diversa da
pedida (...)  ou  em objeto  diverso do que  lhe foi
demandado'. O juiz só pode inovar em relação aos
fundamentos  jurídicos  do  pedido,  já  que  ele  os
conhece  (jura  novit  curia),  mas  não em relação
aos fáticos,  nem em relação aos pedidos.  VI Do
Processo  e  do  Procedimento  427  Se  o  fizer,  a
sentença será extra petita. Há grande discussão a
respeito  do  tipo  de  vício  que  a  acomete,  se
nulidade  absoluta  ou  inexistência.  Para  aqueles
que admitem esta última, a diferença seria que o
vício não se sana nem mesmo com o transcurso in
albis do prazo da ação rescisória,  ao passo que
naquela, ultrapassado o prazo, o vício teria sido
sanado.” (Direito  processual  civil  esquematizado,
2. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012. PP.
426/427).

No caso em disceptação, de fato, identifica-se a existência de
julgamento extra petita que necessita ser corrigido. Isso porque o Juízo de
origem julgou improcedente a demanda, analisando em seus fundamentos a
questão  da  legalidade  da  taxa  de  juros  remuneratórios  previstos  no
percentual acima de 12% ao ano, bem como a regularidade da capitalização
de  juros.  Todavia,  por  meio  da  presente  demanda,  o  autor  requereu  a
declaração de nulidade  dos  juros  cobrados sobre as  tarifas  já  declaradas
ilegais no âmbito do Juizado Especial, como também a restituição em dobro
dos valores cobrados a tal título. 

Portanto, do cotejo da exordial com o conteúdo da decisão de
Primeira  Instância,  verifica-se  que  o  juiz  sentenciante  acabou  por
fundamentar a sua decisão em questão de fato - causa de pedir – diversa da
alegada pela parte autora no bojo da petição inicial,  proferindo, portanto,
sentença eivada por vício de julgamento extra petita.
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Incorrendo,  desse  modo,  em  julgamento  fora  do  que  foi
postulado,  é  permitido  o  reconhecimento  da  nulidade  da  sentença,
consoante entendimento do Tribunal da Cidadania: 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO
ENFRENTAMENTO  DAS  QUESTÕES
RECURSAIS.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA
PELA  SENTENÇA.  EXISTÊNCIA.  VÍCIO
COGNOSCÍVEL  DE  OFÍCIO.  EFEITO
TRANSLATIVO  DA  APELAÇÃO.  APLICAÇÃO
DO § 3º DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE
SENTENÇA  DE  MÉRITO.  POSSIBILIDADE.
SÚMULA 83/STJ.  REDUÇÃO DE PROVENTOS
DE  APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA  DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO.  ARTS.
186  DO  CC  E  359  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO  DOS  DISPOSITIVOS
DE  LEI  INVOCADOS.  SÚMULA  211/STJ.
DECISÃO  QUE  SE  FIRMA  EM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  VIOLAÇÃO
DO  ART.  557  DO  CPC.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.
PRESERVAÇÃO  POR  OCASIÃO  DO
JULGAMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL.
(...)
4. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460
do  CPC,  deve  o  decisório  guardar  congruência
com o pedido consignado na petição inicial, sob
pena de ocorrer julgamento extra petita"  (AgRg
no  REsp  1.463.385/RN,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
6/10/2015, DJe 22/10/2015.).
5. Com razão a Corte de origem ao concluir que,
enquanto a inicial teve como única causa de pedir
a  violação  das  regras  do  devido  processo
administrativo, a sentença decidiu causa de pedir
diversa  da  apresentada  pela  impetrante  ao
analisar  o  direito  ao  recebimento  dos  proventos
integrais.
6.  O  "pedido  da  ação  não  é  apenas  o  que  foi
requerido em um capítulo específico ao final  da
petição inicial, mas, sim, o que se pretende com a
instauração  da  demanda.  A  pretensão  deve  ser
extraída  da  interpretação  lógico-sistemática  da
inicial  como  um  todo"  (AgRg  no  REsp
1.470.591/SC,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
6/11/2014, DJe 17/11/2014.).
7.  Não  se  verifica  a  apontada  afronta  aos  arts.
505, 512 e 515, caput, do CPC pelo fato da parte
recorrida  não  ter  requerido,  nas  razões  de

Apelação Cível nº 0013317-87.2013.815.0011.  6



apelação, a nulidade da sentença. Isso porque o
julgamento extra petita insere-se no conceito de
matéria  de  ordem  pública  passível  de
conhecimento de ofício em qualquer tempo e grau
de  jurisdição.  Precedentes.  (...)  (STJ,  AgRg  no
REsp  1533758/RJ,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/12/2015, DJe 10/02/2016) - grifo nosso.

Nessa  mesma  esteira,  colaciono  julgado  de  nossa  Egrégia
Corte de Justiça e do Tribunal Mineiro:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  HORAS
EXTRAORDINÁRIAS,  SALÁRIOS  RETIDOS,
DÉCIMO  TERCEIRO,  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
QUINQUÊNIOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  RECURSO.
REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE
OFÍCIO.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE.
SENTENÇA EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE
CORRELAÇÃO  ENTRE  A  SENTENÇA  E  O
PEDIDO. OFENSA AOS ARTS.  128 E 460,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
ACOLHIMENTO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.  A teor do
disposto  nos  artigos  128  e  460,  do  código  de
processo  civil,  não  pode  o  magistrado  proferir
decisão fora dos limites estabelecidos  no pedido
inicial,  sob  pena  de  configurar  nulidade  da
decisão  por  julgamento  extra  petita.”  (TJ-PB;
Proc.  078.2005.000960-0/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 27/02/2013; Pág. 11);

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
VÍCIO  DE  JULGAMENTO  'EXTRA  PETITA'.
FUNDAMENTAÇÃO  DISSOCIADA  DA  CAUSA
DE  PEDIR.  SENTENÇA  CASSADA.  I  -  Em
obediência  ao  princípio  da  congruência,  a
sentença  deve  ser  correlacionada  com  os
elementos  objetivos  da  demanda,  mediante  a
deliberação dos pedidos postulados pelo autor e
consoante  os  fundamentos  da  causa  de  pedir
ventiladas pelas partes. II - Se o juiz fundamenta
sua sentença em questão de fato - causa de pedir -
diversa  da  suscitada  pelas  partes,  a  sentença
padece de nulidade por ser 'extra petita', devendo
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ser  cassada.”  (TJ/MG,  AC  10051140003552001
MG,  10ª  Câmara  Cível,  Rel.  Des.  Vicente  de
Oliveira Silva, julgado em 23/06/2015).

Evidenciou-se, assim, a figura do error in procedendo, haja
vista que a prestação jurisdicional deve ocorrer nos exatos limites em que
foi  pleiteada,  pelo  que  é  imperioso  o  acolhimento  da  preliminar
ventilada pelo apelante/autor.

É de conhecimento geral que o regramento procedimental,
construído  doutrinária  e  jurisprudencialmente,  a  ser  observado  pelos
Tribunais de Justiça, quando se deparavam com sentenças cujo julgamento
extrapolava o que foi postulado, consistia na anulação da decisão e remessa
do feito para o juízo originário em primeiro grau para que proferisse novo
julgado, contemplando os pedidos de fato formulados pelo demandante. O
fundamento do raciocínio jurídico residia na impossibilidade de supressão
de instância pela apreciação do pleito na Corte de Justiça.

Entretanto,  o  legislador  processual  civil  inovou  na  ordem
jurídica,  estabelecendo um novo modo de proceder  para os Tribunais de
Justiça, objetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses
em que é decretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com
os limites do pedido ou causa de pedir, o Código de Processo Civil de 2015,
ao disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apelação, no §3º do art.
1.013, atribui o dever do Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda,
quando esta estiver em condições de imediato julgamento.

Assim sendo, considerando que toda a matéria ventilada pelo
autor foi discutida, em contraditório, nos autos, entendo cabível a aplicação
da teoria da causa madura a autorizar o pronto enfrentamento nesta sede
recursal, por força do disposto no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo
Civil de 2015.

- Do mérito:

Conforme já  consignado,  o promovente  pleiteiou,  na  peça
exordial, a declaração de nulidade das obrigações acessórias que incidiram
sobre  as  tarifas  declaradas  nulas  nos  autos  do  processo  n°  3009822-
18.2012.815.0011,  bem como a  restituição  em dobro  do  total  cobrado a
título de obrigações acessórias pelo pagamento dos mencionados encargos.

Nesse  trilhar  de  ideias,  tenho  que,  de  fato,  uma  vez
reconhecido que a cobrança de tais tarifas foram efetuadas indevidamente,
para que se restitua às partes ao  status quo ante,  mostra-se necessária a
devolução na forma simples da quantia referente aos acréscimos/juros a elas
incididos pelo banco, sob pena de ocorrência do enriquecimento ilícito da
instituição financeira, fato este rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Sob este prisma já decidiu esta Corte de Justiça:
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“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  ANTERI-  OR.  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
1.0701.13.032691-4/002;  Rel.  Des.  Edison  feital
leite;  julg.  07/05/  2015;  DJEMG  15/05/2015).
'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-
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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)”  (TJPB;
APL 0056172-91.2014.815.2001; Primeira Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto;
DJPB 01/03/2016); 

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. INOCOR- RÊNCIA 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);

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. 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.
A repetição em dobro do indébito, prevista no art.

Apelação Cível nº 0013317-87.2013.815.0011.  10



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 0058746-
58.2012.815.2001; Segunda Câmara Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos; DJPB 09/06/2015) – grifos nossos.

Assim, merece acolhimento o pedido do autor, ora apelante,
de  modo  que  é  imperiosa  a  reforma  da  sentença  vergastada  para  a
declaração  de  nulidade  dos  juros  cobrados  apenas  sobre  as  tarifas  já
declaradas ilegais nos autos do processo acima referido.

Acrescente-se que acerca da repetição de indébito, o art. 42
do Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu parágrafo único:

“Art. 42. (…)
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”. (grifo nosso). 

A jurisprudência  majoritária,  inclusive  a  do  Tribunal  da
Cidadania,  à  qual  me  filio,  entende  que  a  oração “salvo  engano
justificável” induz a exigência de má-fé para a repetição em dobro. 

No  caso  concreto,  entendo  que  não  assiste  razão  ao
recorrente  quanto ao  pedido de  restituição  dobrada  dos  valores  pagos  a
título  de  juros  sobre  as  taxas  ilegais,  pois  a  restituição  em  dobro  é
penalidade que somente incide quando se pressupõe indevida cobrança por
comprovada  má-fé,  conduta  desleal  do  credor,  que  não  reputo  presente
neste caso. 

Nesse  sentido,  colaciono  julgado  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO.
VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  PACTA SUNT
SERVANDA.  AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DO
DISPOSITIVO VIOLADO OU DISSÍDIO.
SÚMULA  N.  284  DO  STF.  JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  À  TAXA
MÉDIA  DE  MERCADO.  CAPITALIZAÇÃO  DE
JUROS.  JUROS  COMPOSTOS.  INEXISTÊNCIA
DE  INFORMAÇÕES  A RESPEITO  DAS  TAXAS
MENSAL E ANUAL DE JUROS APLICADAS NO
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CONTRATO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
SÚMULA N. 322 DO STJ.
1.  A falta  de  indicação  pelo  recorrente  de  qual
dispositivo legal teria sido violado ou de dissídio
jurisprudencial  implica  deficiência  na
fundamentação  do  recurso  especial,  o  que  faz
incidir o teor da Súmula n. 284/STF.
2. Nos termos da jurisprudência sedimentada do
STJ,  nos  casos  em  que  não  estipulada
expressamente a taxa de juros ou na ausência do
contrato bancário, deve-se limitar os juros à taxa
média  de  mercado  para  a  espécie  do  contrato,
divulgada pelo Banco Central do Brasil, salvo se
mais  vantajoso  para  o  cliente  o  percentual
aplicado pela instituição financeira.
3.  'A  capitalização  dos  juros  em  periodicidade
inferior  à  anual  deve  vir  pactuada  de  forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário
de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa  efetiva  anual  contratada'  (2ª  Seção,  REsp
973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel
Gallotti,  DJe  de  24.9.2012).  No caso  dos  autos,
todavia, não constam informações a respeito das
taxas  mensal  e  anual  de  juros  aplicadas  no
contrato celebrado entre as partes. Dessa forma,
irretocável  o  julgado estadual  quando afastou  a
cobrança  da  capitalização  em  periodicidade
inferior à anual.
4. Acerca da repetição do indébito, firmou-se que
é  cabível,  de  forma  simples,  não  em  dobro,
quando verificada a cobrança de encargos ilegais,
tendo  em  vista  o  princípio  que  veda  o
enriquecimento  sem  causa  do  credor,
independentemente da comprovação do equívoco
no  pagamento,  pois  diante  da  complexidade do
contrato em discussão não se pode considerar que
o devedor pretendia quitar voluntariamente débito
constituído  em  desacordo  com  a  legislação
aplicável à espécie. A questão está pacificada por
intermédio da Súmula n. 322 do STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento”
(STJ, AgRg no AREsp 661.138/PR, Rel. Ministra
Maria  Isabel  Gallotti,  Quarta  Turma,  julgado em
17/11/2015, DJe 23/11/2015) – grifo nosso. 

Desse modo, o fato de cobrar juros sobre taxas ilegais, não
implica, necessariamente, a presunção de que a instituição financeira agiu
com dolo ou má-fé, requisito este não demonstrado pelo autor, de modo
que, como dito acima, a restituição da quantia paga a título de juros sobre as
tarifas  declaradas  ilegais  na  sentença  combatida  deve  ser  na  forma
simplificada.
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- Conclusão

Por  tais  fundamentos, ACOLHO a  preliminar  de  vício
extra petita, anulando  a  sentença  vergastada,  e  com fundamento no  art.
1.013, §3º do Novo Código de Processo Civil c/c Enunciado Administrativo
nº  4  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE o pedido autoral para declarar a ilegalidade da cobrança de
juros remuneratórios sobre as parcelas declaradas abusivas no édito judicial
n°  n°  3009822-18.2012.815.0011, condenando  a  parte  promovida  à
devolução simples dos valores pagos a título de acréscimos referentes aos
juros  incidentes  sobre  as  taxas  reconhecidas  ilegais,  corrigido
monetariamente desde cada pagamento indevido e com juros de mora de 1%
ao mês desde a citação. 

Ainda,  em  razão  da  reforma  da  sentença  e  verificada  a
sucumbência recíproca e equivalente, condeno os litigantes, na proporção de
50%, ao pagamento de custas e honorários advocatícios sucumbenciais e
recursais, estes fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação,
observando-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor
da parte autora.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  Presente ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,27 de março de 2018.

   Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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