
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES.

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0071010-39.2014.815.2001 — 12ª Vara Cível da Capital. 
Relator : Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
Apelante : Geralda Rodrigues dos Santos
Advogado : Rafael de Andrade Thiamer (OAB/PB 16.237).
Apelado : Banco ABN AMRO Real S/A

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO.  EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.  COISA  JULGADA.  IRRESIGNAÇÃO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS  SOBRE  TAXAS  CONSIDERADAS  ILEGAIS
EM AÇÃO DIVERSA. NOVO PLEITO. PEDIDO DISTINTO ENTRE
A AÇÃO  NO  JUIZADO  ESPECIAL E  A PRESENTE  DEMANDA.
CAUSA NÃO MADURA.  ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO
DO FEITO À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA
INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Não  há  coisa  julgada  na  hipótese  em  que  a  autora  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.—   Nula a sentença
e não sendo causa madura, devem retornar os autos à origem para o regular seguimento
do feito.

Vistos etc. 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Geralda Rodrigues dos Santos
em face da sentença de fls. 25/27, proferida pelo Juízo da   12ª Vara Cível da Capital que,  nos
autos  da  Ação  Declaratória  cumulada  com repetição  de  indébito proposta  pelo  recorrente  em
desfavor do Banco ABN AMRO Real S/A, extinguiu o processo sem resolução de mérito,  sob o
fundamento da existência de coisa julgada.

A demandante moveu recurso apelatório  (fls. 30/40), alegando que o juízo
de primeiro grau incorreu em erro, tendo em vista que a causa de pedir e o pedido da demanda ora
em análise diverge da causa de pedir do processo que tramitou perante o 3º Juizado Especial ad
Comarca da Capital. Por fim, requer o provimento do apelo.

Sem  contrarrazões,  embora  devidamente  intimado  o  banco  apelado.
(Certidão de fls. 81)

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer de
fls. 84/89 opinou pelo provimento do recurso. 

É o relatório. 



Decido.

O magistrado singular extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob
o fundamento da ocorrência de coisa julgada material, em razão de propositura de ação anterior
perante  o  3º  Juizado  Especial  da  Capital,  questionando  a  ilegalidade  das  tarifas  constantes  no
contrato de financiamento bancário. 

A Sentença deve ser anulada. 

Com efeito,  analisando  os  autos,  verifica-se  o  equívoco  do Juízo  a  quo
quando da análise do pedido inicial, na medida em que a matéria submetida a sua apreciação se
restringe a restituição dos  juros incidentes nas  tarifas  declaradas  abusivas perante o 3º  Juizado
Especial Cível de João Pessoa (processo nº 200.2011.956.751-5) e não em relação a ilegalidade da
cobrança das mesmas. 

Assim, tenho que a matéria postulada na presente demanda não está nos
limites  da  coisa  julgada  da  decisão  do  Juizado  Especial,  sendo  cabível  a  desconstituição  da
Sentença,  para reabertura da fase instrutória  do processo,  considerando que sequer foi citado o
banco promovido.

Sobre o tema, este Tribunal já se manifestou:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
EXTINÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.  JUROS
REMUNERATÓRIOS SOBRE TAXAS CONSIDERADAS ILEGAIS EM AÇÃO DIVERSA.
NOVO  PLEITO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  EXECUÇÃO  DO  MONTANTE.
NECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. INTERESSE PROCESSUAL
PRESENTE. NULIDADE DA SENTENÇA.  CAUSA NÃO MADURA. NECESSIDADE
DE REGULAR SEGUIMENTO DO FEITO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM. PROVIMENTO DA APELAÇÃO.  — Não há coisa julgada na hipótese em que
a autora 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.—    Nula a sentença  e não sendo causa madura,  devem
retornar os  autos  à origem para o regular  seguimento  do feito.(TJPB – AC 0072002-
97.2014.815.2001 – Rel.Marcos William de Oliveira – Juiz convocado para substituir o
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides – 3ª  CC – DJ. 02/08/2016.)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  COISA  JULGADA  MATERIAL.  AÇÃO
JULGADA EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO. INCIDÊNCIA
DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS  SOBRE  AS  TARIFAS  CONSIDERADAS  ILEGAIS.
EQUÍVOCO  QUANTO  AO  PEDIDO  EXORDIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO CONFORME O ART. 515, §3º DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DO
RÉU.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.  APELO  PROVIDO.  Não  há  coisa  julgada  na
hipótese  em  que  a  autora  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. A sentença recorrida padece de
nulidade,  impondo-se  sua desconstituição para que se retome  a instrução processual.
Impossibilidade de apreciação imediata do mérito por esta Corte, uma vez que não houve
instrução processual,  com garantia do contraditório e  da ampla defesa  às  partes,  não
estando a causa madura para julgamento conforme o disposto no art. 515, §3º do CPC.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00692306420148152001,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 08-03-2016)



Por sua vez, não se pode aplicar ao caso dos autos a teoria da causa madura,
vez que ainda existem diligências à serem cumpridas, notadamente a emenda da petição inicial,
diante  da  necessidade  de  juntada  da  certidão  de  trânsito  em julgado  da  sentença  prolatada  no
Juizado Especial Cível.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO A APELAÇÃO CÍVEL para anular a
Sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


