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ACÓRDÃO

Apelação Cível nº 0086577-81.2012.815.2001 – 5ª Vara Cível da Capital
Relator : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir oDes. Saulo Henriques de Sá
e Benevides
Apelante : Banco Santander (Brasil) S/A
Advogado : Henrique José Parada Simão e Elísia Helena de Melo Martini
Apelado : José Napoleão Franca Falcão
Advogado      : Roberto Dimas Campos Júnior

AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  –  PROCEDÊNCIA  EM  PARTE  DO  PEDIDO  –
IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  A CONDENAÇÃO  A RESTITUIÇÃO
EM  DOBRO  –  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ –  DEVOLUÇÃO  DOS
VALORES DE FORMA SIMPLES –  PROVIMENTO DO RECURSO.

–  “Devolução  dos  juros  incidentes  sobre  tarifas.  Repetição  simples.
Procedência  parcial  dos  pedidos.  (...)  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.”

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da  Paraíba, por unanimidade, em  dar provimento ao apelo,  nos  termos do voto do
relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Banco  Santander contra  a
sentença  (fls.  144/148),  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual  c/c  Repetição  de
Indébito, ajuizada por  José Napoleão Franca Falcão, que julgou  procedente em parte o pedido
exordial, “para efeito de reduzir os juros mensais e anuais para o patamar previsto na tabela das
taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil, (www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls),
observando os percentuais apurados para o período da celebração da avença, ou seja, do mês de
julho de 2011, correspondente assim, a 1,9966% ao mês e 23,96% ao ano, devendo na fase de
execução ser procedido cálculo para se encontrar o valor correto e o excesso ser devolvido em
dobro em favor da parte autora.”

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls


Em suas razões recursais (fls. 152/157), o apelante alega que não houve má-
fé,  já que entedia como sendo devida cobrança,  não havendo assim que se falar  em presunção
daquela. Por fim, requer o provimento do apelo.

a sentença deve ser reformada, com o acolhimento do pedido inicial, uma
vez que a causa de pedir dos presentes autos é diferente daquele contido nos autos de n° 3020625-
07.2012.815.2001,  pois  refere-se  à  restituição  dos  juros  remuneratórios  e/ou  encargos  cobrados
sobre as tarifas consideradas ilegais na demanda ajuizada anteriormente, sendo assim, a nulidade
dos juros incidentes sobre essas tarifas também precisa ser declarada e restituída em dobro. Em
razão do exposto, pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões (fls. 199/205).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls.
213/219, pugnou pelo provimento parcial do recurso, “para que os valores indevidamente cobrados
sejam restituídos de forma simples”.

É o relatório. 

VOTO.

Cumpre ressaltar, inicialmente, que a análise do referido recurso restringe-se
ao fato da possibilidade ou não da devolução em dobro do montante reconhecido como indevido
pelo juízo a quo.

O  Magistrado  de  primeiro  grau,  julgou  procedente  em  parte  o  pedido
exordial, “para efeito de reduzir os juros mensais e anuais para o patamar previsto na tabela das
taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil, (www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls),
observando os percentuais apurados para o período da celebração da avença, ou seja, do mês de
julho de 2011, correspondente assim, a 1,9966% ao mês e 23,96% ao ano, devendo na fase de
execução ser procedido cálculo para se encontrar o valor correto e o excesso ser devolvido em
dobro em favor da parte autora.”

Pois bem.

Entendo  que  assiste  razão  ao  recorrente.  É  que,  analisando  os  autos,
verifica-se que não foi vislumbrado engano ou má-fé no contrato em análise, visto que as partes
acordaram livremente sobre o que foi pactuado.

O Código  de  Defesa  do  Consumidor,  em seu  art.  42,  parágrafo  único,
aborda a matéria da seguinte maneira: 

“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.” 

Portanto,  segundo  o  legislador  ordinário,  a  única  hipótese  em  que  a
repetição em dobro do indébito pode ser excepcionada seria no caso de engano justificável por parte
de quem efetua a cobrança indevida. Além do engano justificável, a jurisprudência do Colendo STJ
passou a exigir um segundo requisito para a repetição em dobro do indébito, qual seja, a má-fé de
quem realiza a cobrança indevida. Vejamos:

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls


PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL.  RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DANO  MORAL.
INEXISTÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
OCORRÊNCIA.1.-  [...]  2.-  A devolução  em dobro  dos  valores  pagos  a
maior  só  é  cabível  em  caso  de  demonstrada  má-fé,  o  que  não  ficou
caracterizado na hipótese dos autos. (STJ - AgRg no REsp 1346581/SP,
Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
23/10/2012, DJe 12/11/2012). 

Pelo exposto,  dou provimento ao recurso, para que a restituição a que
foi  condenado  o  Banco  promovido/apelante  pelo  juízo  de  primeiro  grau,  seja  na  forma
simples.

Condeno  ainda  o  promovente  nas  custas  e  honorários  advocatícios  no
importe de R$ 1.000,00 (dois mil reais), respeitada a redação do art.98 § 4º do CPC.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José  de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

            João Batista Barbosa
             Relator
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Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Banco  Santander contra  a
sentença  (fls.  144/148),  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Revisão  Contratual  c/c  Repetição  de
Indébito, ajuizada por  José Napoleão Franca Falcão, que julgou  procedente em parte o pedido
exordial, “para efeito de reduzir os juros mensais e anuais para o patamar previsto na tabela das
taxas médias de mercado do Banco Central do Brasil, (www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls),
observando os percentuais apurados para o período da celebração da avença, ou seja, do mês de
julho de 2011, correspondente assim, a 1,9966% ao mês e 23,96% ao ano, devendo na fase de
execução ser procedido cálculo para se encontrar o valor correto e o excesso ser devolvido em
dobro em favor da parte autora.”

Em suas razões recursais (fls. 152/157), o apelante alega que não houve má-
fé,  já que entedia como sendo devida cobrança,  não havendo assim que se falar  em presunção
daquela. Por fim, requer o provimento do apelo.

a sentença deve ser reformada, com o acolhimento do pedido inicial, uma
vez que a causa de pedir dos presentes autos é diferente daquele contido nos autos de n° 3020625-
07.2012.815.2001,  pois  refere-se  à  restituição  dos  juros  remuneratórios  e/ou  encargos  cobrados
sobre as tarifas consideradas ilegais na demanda ajuizada anteriormente, sendo assim, a nulidade
dos juros incidentes sobre essas tarifas também precisa ser declarada e restituída em dobro. Em
razão do exposto, pugna pelo provimento recursal.

Contrarrazões (fls. 199/205).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria de Justiça, no parecer de fls.
213/219, pugnou pelo provimento parcial do recurso, “para que os valores indevidamente cobrados
sejam restituídos de forma simples”.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

http://www.bcb.gov.br/ftp/depec/NITJ201212.xls


João Pessoa, 19 de março de 2018.

         João Batista Barbosa
                   Relator


