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APELAÇÃO.  PRELIMINARES  DE  COISA  JULGADA,  INÉPCIA
DA INICIAL, AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEIÇÃO.
PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AÇÃO
REVISIONAL  ANTERIOR.  ABUSIVIDADE  DE  TARIFA  E
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRÂNSITO EM JULGADO. PLEITO
DE  RESTITUIÇÃO  DOS  JUROS  REFLEXOS,  INCIDENTES
SOBRE  RUBRICA  CANCELADA.  RESPALDO  LEGAL  DA
PRETENSÃO.  ENCARGOS  ACESSÓRIOS  QUE  SEGUEM
PRINCIPAL.  VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
DEVOLUÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA  SIMPLES.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-   A causa de pedir das demandas são diversas,  eis que na ação
primeva o pleito referia-se à abusividade de cláusulas contratuais
firmadas entre as partes, ao passo em que na demanda presente, o
litígio  versa  acerca  da  cobrança  de  juros  incidentes  sobre  tais
cláusulas  reprovadas.  Assim,  não  há  que  se  falar  em infração  à
coisa julgada.

-  Indicando  o  autor  na  inicial  especificamente  sua  pretensão,
apontando  em  que  consistia,  qual  o  valor  e  com  base  em  que
argumentos  estava  pleiteando  o  direito  buscado,  não  há  que  se
falar em inépcia da inicial por infração ao art. 285-B, do CPC/731.

-  Quanto à alegação de ausência de interesse de agir,  penso que
também  não  merece  prosperar.  Segundo  o  recorrente,  o  pedido
deveria  ter  sido  veiculado  nos  autos  da  ação  que  tramitou  no
juizado  especial.  Ocorre,  todavia,  que  tal  providência  seria
impossível  naquela  demanda,  na  medida  em  que  o  pedido  e  a
consequente condenação não alcançaram a pretensão ora buscada,
o  que  inviabilizaria  o  cumprimento  de  sentença.  Assim,  outro



caminho  não  restaria  ao  promovente  senão  pedir  o  provimento
judicial  em  nova  ação,  como de  fato  o  fez.  Isto  posto,  rejeito  a
preliminar de falta de interesse de agir.

-  “As  ações  revisionais  de  contrato  bancário  são  fundadas  em
direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide
do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a
partir do Código Civil de 2.002. 4. A pretensão se refere às cláusulas
contratuais,  que  podem  ser  discutidas  desde  a  assinatura  do
contrato, motivo pelo qual o termo inicial do prazo prescricional é
a data em que o contrato foi firmado” (REsp 1326445, Min. Nancy
Andrighi, T3, 17/02/14). Não decorrendo, entre a data do contrato e
o ajuizamento da ação, o prazo decenal, impositiva a rejeição da
prejudicial de prescrição.

-  Restando  reconhecida  a  impossibilidade  de  cobrança  de
determinadas  rubricas  no  negócio  jurídico  celebrado  entre  as
partes em litígio, todas as cobranças daquelas decorrentes,  assim
como as incidentes sobre tais, isto é que tenham aquelas por base
de  cálculo,  serão,  igualmente,  indevidas,  havendo  que  se
determinar  a  devolução de valores,  sob pena de enriquecimento
ilícito e de desvirtuamento da disciplina atinente aos contratos e à
proteção das relações de consumo.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar as preliminares,  a prejudicial de
mérito  e  negar  provimento  ao  apelo,  integrando  a  decisão  a  súmula  de  julgamento
encartada à fl. 194

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedente o pedido formula na ação de cobrança proposta por Ednalisson
Nogueira de Aquino em desfavor do Aymoré Crédito, Financiamento e Investimentos S. A.

Na  sentença,  o  magistrado  determinou  a  restituição,  na  forma
simples, dos valores pagos pelos juros contratuais incidentes sobre a Tarifa de Abertura de
Crédito,  Serviços  de  Correspondentes  e  Inserção  de  Gravame,  acrescido  de  correção
monetária pelo INPC, desde a sentença, e juros de mora de 1% a.m. (um por cento ao mês),
a partir da citação. A condenação alcançou, ainda, o pagamento de honorários advocatícios
no importe de R$ 1.000,00 (mil reais).



Inconformado, recorre a instituição financeira aduzindo a inépcia da
inicial,  eis que o promovido não cumpriu o que dispõe o art. 285-B. Defende, ainda, a
ocorrência da coisa julgada e ausência de interesse de agir, eis que o pedido deveria ter
sido feito em sede de cumprimento da sentença do juizado especial. 

Em prejudicial de mérito, defende a ocorrência da prescrição, eis que
o recorrido teria proposto a demanda após três anos do trânsito em julgado.

No mérito, assegura que na decisão que declarou ilegal a  cobrança
das  tarifas,  “[…] a  devolução  do  respectivo valor fora restituído ao autor em dobro na
forma da lei, portanto, não havendo o que se falar em encargos decorrentes a título de
acessórios, eis que tal valor fora atualizado com juros e correção monetária”.

Ao  final,  pediu  o  acolhimento  das  preliminares  e,  no  mérito,  o
provimento do recurso para reformar a sentença, julgando-se improcedente o pedido.

Em sede de contrarrazões, o promovido pediu o desprovimento do
recurso

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §1º,
do RITJPB, c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

VOTO

Examino, a princípio, as preliminares ventiladas pelo recorrente. No
que toca à preliminar de coisa julgada, penso que não merece acolhida. Neste particular,
denote-se que,  a  respeito da matéria,  nossa melhor doutrina,  representada por Nelson
Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, leciona que “ocorre a coisa julgada quando
se reproduz ação idêntica a outra que já foi julgada por sentença de mérito de que não
caiba mais recurso”.

Todavia, ocorre que,  in concreto, a causa de pedir das demandas são
diversas, eis que na ação primeva o pleito referia-se à abusividade de cláusulas contratuais
firmadas entre as partes, ao passo em que na demanda presente, o litígio versa acerca da
cobrança de juros incidentes sobre tais cláusulas reprovadas. Desse modo, não há que se
falar em igualdade do pedido e da causa de pedir.  Isto posto,  rejeito a preliminar de
mérito da coisa julgada.

No que toca à alegação de inépcia inicial, melhor sorte não socorre o
recorrente. É que a autora indicou na inicial especificamente sua pretensão, apontando em
que consistia,  qual o valor e com base em que argumentos estava pleiteando o direito
buscado. Assim, não há que se falar em inépcia da inicial por infração ao art. 285-B, do



CPC/731.

Quanto  à  alegação  de  ausência  de  interesse  de  agir,  penso  que
também não merece prosperar. Segundo o recorrente, o pedido deveria ter sido veiculado
nos autos da ação que tramitou no juizado especial. Ocorre, todavia, que tal providência
seria  impossível  naquela  demanda,  na  medida  em  que  o  pedido  e  a  consequente
condenação não alcançaram a pretensão ora buscada, o que inviabilizaria o cumprimento
de sentença. Assim, outro caminho não restaria ao promovente senão pedir o provimento
judicial em nova ação, como de fato o fez.  Isto posto,  rejeito a preliminar de falta de
interesse de agir.

A  prejudicial  de  prescrição  também  não  deve  prosperar.  Nessa
esteira, frise-se que, ao arrepio da tese recursal formulada no sentido da prescrição trienal,
a lide em apreço, porquanto acessória e derivada de pretensão revisional de contrato, rege-
se,  à  evidência,  pelo  regime  jurídico  aplicável  às  demandas  de  revisão  contratual,
incidindo, pois, in casu, a prescrição decenal do artigo 205, do CC/2002, in verbis:

Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos, quando a lei não lhe haja
fixado prazo menor.

Reforçando o entendimento em viés, veja-se ementa do STJ:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  CÉDULAS  DE  CRÉDITO  RURAL.
PRESCRIÇÃO.  AÇÃO PESSOAL.  VINTENÁRIA SOB A ÉGIDE
DO CC/16. DECENAL A PARTIR DO INÍCIO DA VIGÊNCIA DO
CC/02.  TERMO  INICIAL.  DATA  EM  QUE  O  CONTRATO  FOI
FIRMADO.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  COTEJO
ANALÍTICO  E  SIMILITUDE  FÁTICA.  AUSÊNCIA.  1.  Ação
revisional  de  contratos  de  cédula  de  crédito  rural,  ajuizada  em
11.03.2008,  da  qual  foi  extraído  o  presente  recurso  especial,
concluso ao Gabinete em 05.09.2012. 2. Determinar o termo inicial
do prazo prescricional da ação revisional de cláusulas de cédula de
crédito  rural.  3.  As  ações  revisionais  de  contrato  bancário  são
fundadas  em  direito  pessoal,  motivo  pelo  qual  o  prazo
prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e
passou  a  ser  decenal,  a  partir  do  Código  Civil  de  2.002.  4.  A
pretensão  se  refere  às  cláusulas  contratuais,  que  podem  ser
discutidas desde a assinatura do contrato, motivo pelo qual o termo
inicial  do  prazo  prescricional  é  a  data  em  que  o  contrato  foi
firmado.  5.  O  dissídio  jurisprudencial  deve  ser  comprovado
mediante  o  cotejo  analítico  entre  acórdãos  que  versem  sobre

1 Art. 285-B.  Nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o
autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o
valor incontroverso. 



situações  fáticas  idênticas.  6.  Negado  provimento  ao  recurso
especial. (REsp 1326445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, T3,
04/02/2014, DJe 17/02/2014).

Trasladando-se  o  entendimento  acima  referenciado  ao  caso  em
deslinde, emerge carecer razão à prejudicial da prescrição, tendo em consideração que,
entre  a  celebração  do  contrato  (09/03/2010)  e  o  ajuizamento  da  presente  demanda
(10/11/2014),  não decorrera o prazo de 10 (dez) anos,  conforme teor do artigo 205,  do
Código Civil, daí porque rejeito a prejudicial de mérito da prescrição.

Superada tal questão e procedendo ao exame das razões meritórias,
registre-se  que  a  sentença  merece  ser  mantida.  É  que  já  tendo  sido  reconhecida  a
ilegalidade de determinadas tarifas contratuais, bem assim ordenada a restituição dessas
cobranças, mediante provimento judicial protegido sob o manto da coisa julgada, os juros
reflexos calculados sobre aquelas se reputam, igual e inequivocamente, reprováveis. 

Com efeito, não custa reprisar o mais claro raciocínio perfilhado pelo
Código Civil de 2002, em vigor, segundo o qual o acessório segue o principal. Nesse viés,
transcreva-se o que preceitua o enunciado legal em menção:

Código Civil de 2002, Artigo 92. Principal é o bem que existe sobre
si,  abstrata  ou  concretamente;  acessório,  aquele  cuja  existência
supõe a do principal.

Em  outras  palavras,  frise-se  que,  restando  reconhecida  a
impossibilidade  de  cobrança  de  determinadas  rubricas  no  negócio  jurídico
celebrado entre as partes em litígio, todas as cobranças daquelas decorrentes, assim
como as incidentes sobre tais, isto é que tenham aquelas por base de cálculo, serão,
igualmente,  indevidas,  havendo  que  se  determinar  a  devolução  de  valores,  sob
pena  de  enriquecimento  ilícito  e  de  desvirtuamento  da  disciplina  atinente  aos
contratos  e  à  proteção  das  relações  de  consumo.  Nesses  termos,  verte  a  mais
abalizada Jurisprudência:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO.
GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IMPUGNAÇÃO
AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. ALEGADO
EXCESSO  DE  EXECUÇÃO.  INCIDÊNCIA  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  REFLEXOS  SOBRE  AS  TARIFAS
DECLARADAS  ABUSIVAS  PELA  SENTENÇA.
POSSIBILIDADE,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO  SEM
CAUSA. ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE DEVEM SEGUIR A
SORTE DO PRINCIPAL.  AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA
JULGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. (TJPR - AI: 14166284,
Rel.  HELDER  LUIS  HENRIQUE  TAGUCHI,  17/02/2016,  18ª



Câmara Cível, DJ: 1750 01/03/2016).

Expostas  estas  considerações,  rejeito  as  preliminares  de  coisa
julgada,  inépcia da inicial,  falta de interesse de agir e a prejudicial  de prescrição.
No mérito, nego provimento à apelação.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, rejeitar as preliminares, a prejudicial de
prescrição e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de março de 2018.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


