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EMENTA:  APELAÇÃO.  DECLARATÓRIA. JUROS  CONTRATUAIS.
REVISÃO PELO JUÍZO. VALOR A SER REPETIDO. PRESUNÇÃO DE MÁ-FÉ
DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  AUSÊNCIA.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.
PRECEDENTES DO STJ. DESPROVIMENTO.

A cobrança amparada em cláusula contratual, ainda que posteriormente declarada
ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição financeira. Precedentes do
STJ.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0000607-16.2012.815.2001, na Ação Declaratória em que figuram como partes
José Agripino de Oliveira Maia e o Banco Panamericano S/A.

ACORDAM os Membros desta Colenda Quarta Câmara Cível do Tribunal
de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em
conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.

VOTO.

José  Agripino  de  Oliveira  Maia interpôs  Apelação contra  a Sentença
prolatada pelo Juízo da 13ª Vara Cível da Comarca de João Pessoa, f. 74/77, nos
autos da Ação Declaratória por ele ajuizada em face do Banco Panamericano S/A,
que julgou parcialmente  procedente  o pedido condenando o promovido a restituir-
lhe,  na forma simples, o valor referente aos juros contratuais incidentes sobre os
valores cobrados a título de Tarifa de Abertura de Crédito, pactuados em 3,25% a.m.,
corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a
partir  de  cada  pagamento  realizado,  com  o  rateio  das  custas  e  honorários
sucumbenciais que fixou em 15% sobre o valor da condenação.

Alegou em suas razões recursais, f. 79/85, que a repetição do indébito deve
ocorrer de forma dobrada, porquanto abusiva a cobrança dos juros e em desacordo
com o Código de Defesa do Consumidor, pugnando pelo provimento do Recurso ou,
em caso de desprovimento, para que seja prequestionada a matéria visando eventual
interposição de Recurso Especial e/ou Extraordinário.

Contrarrazoando, f. 96/102, o Apelado alegou que como não houve má-fé de
sua parte, a repetição deve ocorrer de forma simples, requerendo o desprovimento do
Apelo. 

 
O Ministério  Público deixou de se pronunciar  sobre  o mérito  recursal,  f.

118/120.



O Recurso é tempestivo e o Apelante beneficiário da gratuidade judiciária, f.
22.

É o Relatório.

A  Jurisprudência  do  STJ  firmou  entendimento  quanto à  repetição  do
indébito,  de  que  a  cobrança  amparada  em  cláusula  contratual,  ainda  que
posteriormente declarada ilegal, não autoriza a presunção de má-fé da instituição
financeira1, razão pela qual a repetição deve ser imposta na forma simples.

Quanto ao prequestionamento da matéria, deixo consignado que o Julgador
não está obrigado a se manifestar especificamente sobre  de todas as normas legais
invocadas pela parte, cabendo-lhe lançar decisão fundamentada, julgando a lide e
prestando a tutela jurisdicional requerida.

Entretanto, apenas para evitar a oposição de embargos declaratórios, dou por
prequestionada  a  matéria  e  os  dispositivos  legais  invocados  pelo  Apelante,
declarando não existir nesta decisão qualquer violação a tais regras.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exm.º  Dr.
Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da
Silva).  Presente  à  sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  Dra.  Jacilene  Nicolau
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  COM  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO AGRAVO. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. 1. Esta Corte
de Justiça possui entendimento consolidado acerca da inviabilidade da repetição em dobro de valores nos casos
em que não comprovada a má-fé da parte que realizou a cobrança indevida. Precedentes […] (STJ, AgRg no
AREsp  177670/RJ,  Quarta  Turma,  Rel.  Min.  Marco  Buzzi,  julgado  em  11/02/2014,  publicado  no  DJe
18/02/2014).


