
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
PROCESSO Nº 0066047-56.2012.815.2001.
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza.
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital.
1º Agravante : Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior.
2º Agravante : Ricardo Galdino Costa.
Advogado : Gizelle Alves de Medeiros e Rafael de Andrade Thiamer.
Agravados : Os mesmos.

AGRAVO  REGIMENTAIS.  AGRAVO  INTER-
POSTO  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
INTERPOSIÇÃO  ANTERIOR  AO
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
RATIFICAÇÃO  DAS  RAZÕES  DO  AGRAVO.
EXIGÊNCIA  QUE  SE  IMPÕE.  NÃO
CONHECIMENTO.  AGRAVO  INTERPOSTO
PELO AUTOR.  REPETIÇÃO  EM DOBRO DO
INDÉBITO.  MÁ-FÉ  NÃO  COMPROVADA.
RESTITUIÇÃO  DE  FORMA  SIMPLES.
DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.

- É entendimento pacífico do STJ, a necessidade de
ratificação  do  recurso  interposto  anteriormente  ao
julgamento  dos  embargos  declaratórios (Enunciado
418 de Súmula do STJ).

- Não havendo sido ratificado o agravo interno pela
instituição  financeira,  não  há  como  este  ser
conhecido. 
 
- No que concerne à repetição de indébito prevista no
art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, a resti-
tuição  em  dobro  é  penalidade  que  somente  incide
quando se pressupõe indevida cobrança por compro-
vada má-fé, conduta desleal do credor, que não reputo
presente nesta demanda, já que não demonstrada pelo
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autor.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
não  conhecer  do  recurso  do  promovido e  negar  provimento  ao  recurso do
autor, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Agravos  Regimentais interpostos pelo  Banco
Bradesco Financiamentos S/A (fls.  156/165) e por Ricardo Galdino Costa
(fls.  215/221) contra  decisão  de  fls.  147/154 que  negou  seguimento  às
irresignações apelatórias interpostas pelos agravantes, para manter incólume a
sentença proferida nos autos da Ação Declaratória às fls. 69/73.

Em suas razões, requereu a instituição financeira, em sede de
preliminar, a suspensão do processo,  tendo em vista  a decisão do Superior
Tribunal de Justiça que determinou a suspensão de todas as ações que tem por
objeto  a  repetição/devolução  de  tarifa  bancária.  Sustentou  a  legalidade  da
tarifa  cobrada  a  título  de  COA/TAC,  não  sendo  possível,  portanto,  a
modificação de um contrato legalmente celebrado. Ressaltou a ilegalidade da
repetição em dobro dos valores devidamente pagos e, ainda, a impossibilidade
de inversão do ônus da prova, porquanto não demonstrados os requisitos para
sua concessão.

Já o segundo agravante, Ricardo Galdino Costa, sustentou, em
síntese, não ser encargo do consumidor a comprovação da má-fé da instituição
financeira para que fosse ressarcido em dobro pelos valores pagos a título de
juros sobre a tarifa de abertura de cadastro (TAC).  Na sua ótica, o ônus da
prova seria do fornecedor, “que fica com a obrigação de provar que enganou-
se justificadamente”. Para o  recorrente, “o que se exige não é a prova de má-
fé, que seria ônus probatório do consumidor. O que se exige é  aprova de
engano  justificável,  ônus  processual  do  fornecedor.”  Por  fim,  requereu  a
matéria fosse analisada pelo Colegiado.

É o relatório.

VOTO.

1) DO AGRAVO INTERPOSTO PELO 1º AGRAVANTE

O Superior Tribunal de Justiça, em seu enunciado de súmula nº
418,  dispõe  ser “inadmissível  o  recurso  especial  interposto  antes  da
publicação  do  acórdão  dos  embargos  de  declaração,  sem  posterior
ratificação”.  Assim,  como se vê, faz-se necessária a ratificação do recurso
interposto  anteriormente  à  publicação  da  decisão  ou  do  acórdão  que  julga
embargos declaratórios,  o que,  por  analogia,  pode se estender aos  recursos
ordinários,  conforme  tem  entendido  a  Corte  da  Cidadania  em  diversas
oportunidades, senão vejamos:

“A  ausência  de  posterior  ratificação  do  agravo
regimental  interposto  antes  do  julgamento  dos
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embargos  de  declaração  opostos  à  decisão
monocrática  atrai  a  incidência,  por  analogia,  do
óbice previsto na Súmula n. 418/STJ” (STJ, AgRg
no Ag 1418645/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
20/06/2013, DJe 28/06/2013).

“RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONTRATUAL  -
APELO INTERPOSTO ANTES DA DECISÃO DOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  -
INTEMPESTIVIDADE. - Se a apelação é interposta
antes  da  decisão  referente  aos  embargos  de
declaração,  e  sem  posterior  ratificação,  deve  ser
reconhecida sua intempestividade, de acordo com o
entendimento  sumulado  pelo  STJ.”  (TJMG;
Apelação  Cível  nº  1.0024.10.121925-1/001;  Rel.
Des. Pedro Bernardes; D.J. 22/07/2014).

Em igual  sentido,  também  já  decidiu  esta  Egrégia  Corte  de
Justiça:

AGRAVO INTERNO.  INTERPOSIÇÃO ANTES DO
JULGAMENTO  DOS  EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.  INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO  DOS  ACLARATÓRIOS.  AUSÊNCIA DE
RATIFICAÇÃO.  EXTEMPORANEIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO.  NOVO
RECURSO  REGIMENTAL.  IRRESIGNAÇÃO
INFUNDADA.  ART.  557,  §  2,  DA LEI  ADJETIVA
CIVIL.  FIXAÇÃO  DE  PENALIDADE.
DESPROVIMENTO.  Torna-se  necessária  a
confirmação do Agravo Interno aviado em momento
anterior  ao  julgamento  dos  Declaratórios,  mesmo
quando estes foram opostos pela parte contrária, sob
pena  de  não  conhecimento  daquele  recurso. A
extemporaneidade  do  recurso  impede  o
conhecimento  de  quaisquer  das  matérias  nele
ventiladas. O fato de haver projeto de lei no qual se
busca  afastar  a  necessidade  de  ratificação  em
hipóteses  desse  jaez,  por  si  só,  não altera  a atual
sistemática recursal, máxime quando a exigência de
reiteração  se  trata  do  entendimento  atual  e
dominante do Superior Tribunal de Justiça. "Quando
manifestamente inadmissível ou infundado o agravo,
o  tribunal  condenará  o  agravante  a  pagar  ao
agravado multa entre um e dez por cento do valor
corrigido  da  causa,  ficando  a  interposição  de
qualquer outro recurso condicionada ao depósito do
respectivo  valor"  (Art.  557,  §  2°,  do  Código  de
Processo  Civil.)  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
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Processo Nº 20020110455603001, 1ª Câmara cível,
Relator Des José Ricardo Porto , j. em 02-10-2012) 

Portanto, à vista da desse entendimento, haveria a necessidade
de ratificação do agravo aviado pela instituição financeira (fls.  156/165) após
a decisão que julgou os embargos declaratórios às fls. 147/154, o que, como se
observa, não foi o caso dos autos, razão pela qual não merece ser conhecido o
presente recurso.

2) DO AGRAVO INTERPOSTO PELO 2º AGRAVANTE

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso, passando à análise de seus argumentos.

Como  relatado,  alegou  o  segundo  agravante  que  não  seria
encargo do consumidor a comprovação da má-fé da instituição financeira para
que fosse  ressarcido  em dobro  pelos  valores  pagos  indevidamente.  Na sua
ótica, o ônus da prova seria do fornecedor,  “que fica com a obrigação de
provar que enganou-se justificadamente”. Segundo  o recorrente,  “o que se
exige não é a prova de má-fé, que seria ônus probatório do consumidor. O
que  se  exige  é  a  prova  de  engano  justificável,  ônus  processual  do
fornecedor.” 

Pois bem.  Em primeiro lugar, ratifico o julgado agravado em
todos os seus termos, motivo pelo qual levo os fundamentos da decisão para
análise e apreciação desta Egrégia 2ª Câmara Cível.

O art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que trata  sobre
a repetição de indébito, 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). 

Conforme  jurisprudência  majoritária  do Superior  Tribunal  de
Justiça, à qual me filio, a oração “salvo engano justificável” induz a exigência
de má-fé para a repetição em dobro. Assim,  ao que se percebe, não assiste
razão ao segundo agravante, já que a restituição em dobro é penalidade que
somente incide quando se pressupõe indevida cobrança por comprovada má-
fé, conduta desleal do credor, o que não se vislumbrou no presente feito.

Em verdade,  o fato de cobrar  os juros sobre  taxa ilegal,  não
implica, necessariamente, na presunção de que a instituição financeira tenha
agido com dolo ou má-fé. Como bem pontuou o próprio demandante, em suas
razões de agravo, a comprovação da má-fé é ônus do consumidor, o que, in
casu,  não  restou  demonstrado  nos  autos.  Logo,  impossível  a  repetição  em
dobro, conforme requerido.
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Sobre o tema, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“CONTRATO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO
AFASTADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS
E COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE
DAS  COBRANÇAS.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REVISÃO.  SÚMULA  N.  7/STJ.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. SÚMULA N. 284/STF.

1.  A  alteração  da  taxa  de  juros  remuneratórios
pactuada  em  mútuo  bancário  depende  da
demonstração cabal de sua abusividade em relação à
taxa média do mercado (recurso especial repetitivo
n. 1.112.879/PR).
(...)
4. É firme a orientação jurisprudencial do STJ em
admitir a compensação de valores e a repetição do
indébito na forma simples,  sempre que constatada
cobrança  indevida  do  encargo  exigido,  sem  ser
preciso comprovar erro no pagamento. 5. O Recurso
Especial  não  é  sede  própria  para  rever  questão
referente  à  fixação  de  honorários  advocatícios  se,
para  tanto,  é  necessário  reexaminar  elementos
fáticos.  Aplicação da Súmula  n.  7/STJ.  6.  Recurso
Especial  parcialmente  conhecido  e  provido.  (STJ;
REsp  1.403.623;  Proc.  2013/0306838-9;  RS;
Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 15/10/2013; Pág. 3246)”. 

Portanto, permanecendo as mesmas razões de decidir, ratifico a
decisão agravada, mantendo in totum todos os seus fundamentos.

Feitas  tais  considerações,  NÃO  CONHEÇO  do  recurso
interposto  pela  instituição  financeira  e,  ainda,  NEGO PROVIMENTO ao
agravo aviado pelo autor.

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza,  juiz  convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des.  Abraham Lincoln da
Cunha Ramos.
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Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de dezembro de
2014.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado - Relator
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