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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005548-38.2014.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Capital. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Isabel Pollyne de Morais Belo Timóteo.
Advogado : Felipe Mendonça Vicente (OAB/PB nº 15.458).
Apelado : Banco Bradesco S/A.
Advogado : Marina Bastos da Porciuncula Benghi (OAB/PB nº 32.505-A).

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  CONTRATO.
TARIFAS  DECLARADAS  ILEGAIS  EM
DEMANDA  ANTERIOR.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  RECONHECIMENTO  DA
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  INCIDÊNCIA  DO
MESMO PRAZO DECENAL PREVISTO PARA
O  OBJETO  PRINCIPAL.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
NECESSIDADE  DE  REFORMA.
PROVIMENTO DO APELO.

-  “Nas  ações  revisionais  de  contrato  bancário,
adota-se  o  prazo  prescricional  vintenário  na
vigência  do  Código Civil  de  1916 e  o  decenal  na
vigência do Código Civil de 2002”.  (STJ, AgInt no
AREsp  868.658/PR,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de
Noronha, Terceira Turma, DJe 01/07/2016).

-  Em  sendo  o  pleito  ora  formulado  verdadeiro
consectário,  em  relação  de  acessoriedade  com  as
tarifas já declaradas ilegais, o prazo prescricional dos
juros  é  o  mesmo previsto  para  o  valor  do  qual  se
originou. Assim, há de ser aplicado o prazo decenal
consoante acima destacado.

- Não tendo ocorrido a prescrição do próprio objeto
principal, posto que o prazo é decenal, de acordo com
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, e não
havendo  o  transcurso  do  lapso  contado  a  partir  da
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própria  contratação  bancária,  deve  ser  reformada  a
sentença,  rechaçando-se  a  prejudicial  de  mérito  e
analisando o pedido inicial.

JULGAMENTO  DA  PRETENSÃO  INICIAL.
APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §4º, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL  DE 2015.  PEDIDO DE
DEVOLUÇÃO DOS VALORES OBTIDOS PELA
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  A  TÍTULO  DE
JUROS  INCIDENTES  SOBRE  TAXAS  JÁ
DECLARADAS  ILEGAIS  EM  PROCESSO
DIVERSO. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO
SEM  CAUSA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
DEVIDA.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  DE
FORMA SIMPLES.  PROCEDÊNCIA PARCIAL
DA DEMANDA. 

-  Seguindo  a  lógica  do  princípio  da  gravitação
jurídica  –  segundo  o  qual  o  acessório  segue  o
principal  –,  uma  vez  declarada  a  abusividade  de
cláusulas contratuais,  com a consequente devolução
do valor  com base  nelas  indevidamente  cobrado,  a
condenação  na  restituição  dos  juros  remuneratórios
incidentes  sobre  as  taxas  indevidas  é  consectário
lógico dentro da ideia da vedação ao enriquecimento
sem causa.

- Sendo a devolução em dobro pertinente apenas no
caso de cobrança realizada com má-fé, bem como se
verificando o fato de o consumidor ter expressamente
celebrado o contrato com os encargos questionados,
há de se condenar a instituição financeira à devolução
simples.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
em  sessão  ordinária,  dar  provimento  ao  apelo  nos  termos  do  voto  do
relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Isabel Pollyne de
Morais Belo Timóteo contra sentença (fls. 97/98) proferida pelo Juízo da 5ª
Vara Cível da Capital que, nos autos da “Ação de Restituição” ajuizada em
face  do  Banco  Bradesco  S/A  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,
declarando a  prescrição da pretensão ressarcitória,  apresentando a  seguinte
ementa:

“RESTITUIÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO  BANCÁRIO.  TARIFAS  E  TAXAS
ABUSIVAS.  RECONHECIMENTO  EM
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JULGAMENTO  ANTERIOR.  IMPROCEDÊNCIA
DO PEDIDO  INICIAL.  INTELIGÊNCIA  DO ART.
487, I, DO NCPC C/C ART. 206, §3º, IV, DO CC.
EXTINÇÃO  DO  FEITO  COM  RESOLUÇÃO  DO
MÉRITO.
-  Incidência  do  prazo  prescricional  trienal,
consoante art. 206, §3º, IV, do Código Civil, estando
prescrita  a  pretensão  de  repetição  de  valores
indevidos,  reconhecidos  no  julgamento  de  anterior
demanda revisional entre os litigantes.
-  A  imprescritibilidade  da demanda declaratória  é
regra  geral,  mas  se  seu  objeto  disser  respeito  à
pretensão de direito material, a prescrição ocorrerá
no  prazo  previsto  para  ajuizar  a  ação  que  tutela
aquele”

Em  suas  razões,  a  apelante  destaca  que  ajuizou  a  presente
demanda  objetivando  a  persecução  dos  valores  relativos  aos  reflexos
acessórios  (juros  remuneratórios)  incidentes  sobre as  quantias  reconhecidas
ilegais  em  anterior  demanda  judicial.  Enfatiza  ter  firmado  contrato  de
financiamento  com  a  instituição  recorrida,  em  dezembro  de  2009,  cujo
parcelamento do débito era previsto para 60 (sessenta) meses).

Aduz  que,  posteriormente,  percebeu  que  existiam  valores
abusivos no contrato firmado, dando ensejo ao ajuizamento do processo de nº
200.2011.902.939-1, perante o 2º Juizado Especial Civil da Capital, obtendo o
reconhecimento  da  ilegalidade  de  tarifas  no  valor  de  R$  1.851,20  (mil,
oitocentos e cinquenta e um reais e vinte centavos), com trânsito em julgado
em16/07/2011.

Ressalta que, nesta nova demanda, apresenta causas de pedir e
pedidos  diversos,  consistentes  na  restituição  dos  juros  incidentes  sobre  as
tarifas  declaradas  ilegais.  Afirma  a  incidência  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  devendo-se  reconhecer  a  prescrição  quinquenal,  cujo  termo
inicial  deve  ser  contado  a  partir  do  trânsito  em  julgado  da  decisão  que
declarou a ilegalidade das cláusulas contratuais. Impugna, ainda, a condenação
em honorários advocatícios, afirmando-a incabível na espécie.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença,  condenando-se  a  promovida  ao  pagamento,  em  dobro,  do  valor
percebido a título de juros sobre as tarifas declaradas ilegais.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  121/131),  alegando,  em
resumo, a ausência de abusividade na pactuação, sustentando a legalidade das
cláusulas contratuais.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
144/147). 

É o relatório. 
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VOTO.

Primeiramente,  cumpre registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, presentes os requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso apelatório, passando a sua análise.

Conforme se infere dos autos, a presente lide gira em torno da
pretensão autoral de condenação da instituição promovida ao pagamento de
juros  ganhos,  obtidos  a  partir  de  valores  decorrentes  de  tarifas  declaradas
ilegais em anterior demanda judicial.

De  início,  cumpre  registrar  que  não  há  que  se  falar  na
incidência de coisa julgada sobre o pedido formulado nesta ação. Isso porque a
promovente  pleiteou,  na  peça  exordial,  a  declaração  de  nulidade  das
obrigações  acessórias,  consistentes  nos  encargos  incidentes  sobre  as  tarifas
anteriormente declaradas nulas em processo que tramitou no Juizado Especial,
bem como a condenação da ré a restituir, em dobro, os valores cobrados em
razão destes encargos.

Na hipótese em análise, não há identidade entre as causas de
pedir e pedidos, de forma que não se observa a incidência do instituto da coisa
julgada, nos termos do art. 337, §4º, do Código de Processo Civil de 2015.
Ultrapassada a consideração inicial acerca da elucidação do pedido veiculado
nesta  demanda, há de ser analisada a temática da prescrição,  em relação à
pretensão autoral.

- Da Prescrição dos Juros sobre Tarifas Bancárias Ilegais

Como  relatado  a  presente  demanda  consiste  em  pleito  de
restituição de valores indevidamente pagos em contrato de financiamento de
veículo automotor.

Nesse  contexto,  conforme  entendimento  pacificado  na
jurisprudência pátria, o prazo prescricional aplicável é o geral, preceituado
pelo art. 205 do Código Civil, ou seja, de 10 anos a contar da data final do
contrato. 

Neste norte é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Senão vejamos:

“AGRAVO INTERNO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE
DO CPC/2015. FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE  DO  RECURSO  ESPECIAL
DEVIDAMENTE  REBATIDOS.  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  INTERPOSTO  NA
VIGÊNCIA  DO  CPC/1973.  AÇÃO  REVISIONAL
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COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE
CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA.
ART.  458  DO  CPC/1973.  FALTA  DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282/STF.
PRESCRIÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL.  PRAZO
VINTENÁRIO  DO  CC/1916  E  DECENAL  DO
CC/2002. SÚMULA N. 83/STJ.
1.  Não  viola  o  art.  535  do  CPC  acórdão  que,
integrado  pelo  julgado  proferido  nos  embargos  de
declaração, dirime, de forma expressa, congruente e
motivada,  as  questões  suscitadas  nas  razões
recursais.
2.  Aplicam-se  as  Súmulas  n.  282  e  356  do  STF
quando as questões  suscitadas  no recurso especial
não  tenham  sido  debatidas  no  acórdão  recorrido
nem,  a  respeito,  tenham  sido  opostos  embargos
declaratórios.
3.  Nas  ações  revisionais  de  contrato  bancário,
adota-se  o  prazo  prescricional  vintenário  na
vigência  do  Código Civil  de  1916 e  o decenal  na
vigência do Código Civil de 2002.
4. Agravo interno desprovido”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  868.658/PR,  Rel.  Ministro
JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 23/06/2016, DJe 01/07/2016).
(grifo nosso).

Em sendo o pleito ora formulado verdadeiro consectário,  em
relação  de  acessoriedade  com  as  tarifas  já  declaradas  ilegais,  o  prazo
prescricional dos juros é o mesmo previsto para o valor do qual se originou.
Assim, há de ser aplicado o prazo decenal consoante acima destacado.

No  mesmo  sentido,  em  demandas  idênticas  à  presente,
confiram-se os julgados desta Corte de Justiça:

“PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  TRIENAL.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  A  Ação  Revisional
de Contrato Bancário é fundada em direito pessoal,
possuindo prazo prescricional decenal,  nos termos
do art.  205 do Código Civil  de 2002.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  CUMULADA
COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
RESTITUIÇÃO  DOS  JUROS  INCIDENTES
SOBRE  TARIFAS  BANCÁRIAS  DECLARADAS
ILEGAIS EM PROCESSO QUE TRAMITOU EM
SEDE  DE  JUIZADO  ESPECIAL.  PLEITO
JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  Devolução  dos  juros  incidentes
sobre tarifas. POSSIBILIDADE. Desprovimento DO
apelo.  Declarada  por  Sentença  a  ilegalidade  de
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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”.
(TJPB;  APL  0027564-20.2013.815.2001;  Primeira
Câmara Especializada Cível;  Rel. Des. Leandro dos
Santos; DJPB 13/11/2017; Pág. 11). (grifo nosso).

“PROCESSO  CIVIL.  Preliminar.  Coisa  julgada.
Cobrança  dos  juros  incidentes  sobre  as  tarifas
analisadas  e  declaradas  ilegais  em  processo
anterior.  Pedido  distinto  ao  da  presente  ação.
Inocorrência de coisa julgada. Precedentes do STJ e
desta Corte. Rejeição. ‘Não há que se falar em coisa
julgada ou falta de interesse de agir, justamente por
não haver  de identidade  de  pedidos  entre as duas
ações. Precedentes.’ (STJ. AgRg no AREsp: 345367
MG  2013/0152242-1,  Relator:  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  07/11/2013,  T2.
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
06/12/2013)  CIVIL.  Prejudicial.  Ação  de  revisão
contratual anteriormente julgada. Prescrição trienal.
Inaplicabilidade. Direito pessoal. Incidência do art.
205,  ‘caput’  do  Código  Civil.  Prazo  decenal.
Entendimento  firmado pelo STJ e por esta Corte.
Rejeição. A ação revisional  de contrato  é  fundada
em  direito  pessoal,  possuindo  prazo  prescricional
decenal. ‘Art. 205. A prescrição ocorre em dez anos,
quando a Lei não lhe haja fixado prazo menor.’. ‘1.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de
que o prazo prescricional para as ações revisionais
de  contrato  bancário,  nas  quais  se  pede  o
reconhecimento  da  existência  de  cláusulas
contratuais abusivas e a consequente restituição das
quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do
Código Civil  de 1916) ou decenal  (na vigência do
novo Código Civil), porquanto fundadas em direito
pessoal.  2.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento.’  (STJ.  AgRg  no  REsp:  1504037  MG
2014/0331086-0,  Relator:  Ministro  Marco  Aurélio
Bellizze,  Data  de  Julgamento:  28/04/2015,  T3.
Terceira  Turma,  Data  de  Publicação:  DJe
01/06/2015) CIVIL  E  CONSUMIDOR.  Apelação
Cível. Ação declaratória. Contrato de financiamento.
Tarifas declaradas abusivas em sentença transitada
em  julgado  em  Juizado  Especial.  Pleito  de
restituição  dos  juros  reflexos  sobre  tais  valores.
Cabimento.  Encargos  acessórios  que  seguem  a
obrigação  principal.  Art.  184,  do  Código  Civil.
Desprovimento  do  recurso.  Tendo  ocorrido  a
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declaração  de  nulidade  de  tarifas,  em  demanda
anteriormente proposta, cujo trânsito em julgado já
houve, urge salutar a restituição dos juros sobre elas
reflexos,  por  ocasião  da  acessoriedade  de  tais
encargos  em  relação  às  obrigações  principais.
‘Código Civil.  Art.  184. Respeitada a intenção das
partes, a invalidade parcial de um negócio jurídico
não  o  prejudicará  na  parte  válida,  se  esta  for
separável;  a  invalidade  da  obrigação  principal
implica a das obrigações  acessórias,  mas a destas
não induz a da obrigação principal.’”. 
(TJPB;  APL  0011111-76.2015.815.2001;  Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 15/05/2017; Pág. 12). (grifo
nosso).

“PRIMEIRA PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL.
PLEITO  EXORDIAL  QUE  ATENDE  ÀS
EXIGÊNCIAS  DO  DIPLOMA  PROCESSUAL.
REJEIÇÃO.  A  petição  inicial  só  deve  ser
considerada inepta quando o vício apresentar uma
gravidade  que  impossibilite  a  defesa  do  réu  ou  a
própria  tutela  jurisdicional.  SEGUNDA
PRELIMINAR.  COISA  JULGADA.  COBRANÇA
DOS JUROS INCIDENTES SOBRE AS TARIFAS
ANALISADAS  E  DECLARADAS  ILEGAIS  EM
PROCESSO ANTERIOR. PEDIDO DISTINTO AO
DA  PRESENTE  AÇÃO.  NÃO  OCORRÊNCIA  DE
COISA  JULGADA.  REJEIÇÃO.  Para  a  confi
guração da coisa julgada é necessária a identidade
das  partes,  da  causa  de  pedir  e  do  pedido.
PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. AÇÃO
DE  REVISÃO  CONTRATUAL  ANTERIORMENTE
JULGADA.  PRAZO  TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.  DIREITO  PESSOAL.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  205,  CAPUT,  DO  CC.
PRAZO DECENAL. REJEIÇÃO. A ação revisional
de contrato é fundada em direito pessoal, possuindo
prazo  prescricional  decenal.  PRELIMINAR  DE
CARÊNCIA DE AÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE
AGIR.  CONFUSÃO  COM  A  QUESTÃO
MERITÓRIA.  ANÁLISE  CONJUNTA.  MÉRITO.
AÇÃO DECLARATÓRIA.  COBRANÇA DE JUROS
RELATIVOS ÀS TARIFAS DECLARADAS ILEGAIS.
CABIMENTO.  ENCARGOS  ACESSÓRIOS  QUE
SEGUEM  A  OBRIGAÇÃO  PRINCIPAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  184  DO  CC.
DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  DESPROVIMENTO.  Devem  ser
devolvidos  os  juros  remuneratórios  que  incidiram
sobre as tarifas e encargos a serem restituídos, a fi m
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de evitar o enriquecimento sem causa. A repetição
em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem
como  pressuposto  de  sua  aplicabilidade  a
demonstração da conduta de má-fé do credor, o que
fi CA afastado, no caso dos autos, ante a pactuação
livre e consciente celebrada entre as partes”. (TJPB;
APL  0015900-21.2015.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais  Guedes;  DJPB  05/10/2017;  Pág.  9).  (grifo
nosso).

No  mesmo  sentido,  a  jurisprudência  dos  demais  Tribunais
pátrios, consoante extraída do seguinte aresto:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO  BANCÁRIO.  TARIFA  BANCÁRIA.
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  NO  JUIZADO
ESPECIAL.  COISA  JULGADA.  INEXISTÊNCIA.
INCIDÊNCIA  DE  JUROS  REMUNERATÓRIOS
SOBRE O VALOR RESTITUÍDO. POSSIBILIDADE.
PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  Transitada  em
julgado a sentença que declarou nula a cláusula que
previa  a  cobrança  de  tarifas  bancárias,
consequentemente  os  juros  remuneratórios
calculados  sobre  referidos  valores  devem  ser
restituídos,  não  havendo  que  se  falar  em  coisa
julgada. Na hipótese de ação revisional, considera-
se, para fins de prescrição, o prazo decenal previsto
no  art.  205  do  Código  Civil.  Tendo  em vista  que
entre  a  data  de  celebração  do  contrato  e  de
ajuizamento da ação decorreu prazo inferior a dez
anos, não se verificou a prescrição”. 
(TJMG;  APCV  1.0479.15.005981-0/001;  Relª  Desª
Aparecida  Grossi;  Julg.  15/12/2016;  DJEMG
26/01/2017).

Portanto,  não  tendo  ocorrido  a  prescrição  do próprio  objeto
principal,  posto que o prazo é decenal,  de acordo com o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, e não houve sequer o transcurso contado a partir
da própria contratação bancária, deve ser reformada a sentença, rechaçando-se
a prejudicial de mérito e analisando o pedido inicial.

Uma vez verificada a modificação de sentença que se restringiu
à  apreciação da  prejudicial  de  mérito,  bem como considerando que  toda  a
matéria ventilada pelo autor foi discutida, em contraditório, nos autos, entendo
cabível  a  aplicação  da  teoria  da  causa  madura  a  autorizar  o  pronto
enfrentamento nesta sede recursal, por força do disposto no artigo 1.013, §4º,
do Código de Processo Civil de 2015.

- Da Pretensão Autoral
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Conforme já consignado, a parte promovente pleiteiou, na peça
exordial,  a  declaração de nulidade das obrigações  acessórias que incidiram
sobre tarifas declaradas nulas nos autos do processo de nº 200.2011.902.939-1,
julgado pelo 2º Juizado Especial Civil da Capital, bem como a restituição em
dobro do total cobrado a título de juros obtidos sobre os valores indevidamente
cobrados.

Uma vez reconhecido que a cobrança de das tarifas contratuais
foram efetuadas indevidamente, para que se restituam às partes ao status quo
ante, mostra-se necessária a devolução, na forma simples, da quantia referente
aos  acréscimos/juros  que  sobre  elas  fez  o  banco  incidir,  sob  pena  de
ocorrência  do  enriquecimento  ilícito  da  instituição  financeira,  fato  este
rechaçado pelo ordenamento jurídico pátrio. 

Sob este prisma já decidiu esta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE
INDÉBITO.  PEDIDO  DE  JUROS
REMUNERATÓRIOS  QUE  INCIDIRAM  SOBRE
TARIFA  DECLARADA  ILEGAL  EM  DEMANDA
QUE  TRAMITOU  PERANTE  O  JUIZADO.
SENTENÇA  QUE  EXTINGUIU  O  FEITO,  POR
AUSÊNCIA  DE  INTERESSE  PROCESSUAL.
PLEITOS  DIFERENTES  DAQUELES
REQUERIDOS  NA  LIDE  ANTERIOR.  AÇÃO
ADEQUADA  E  NECESSÁRIA  AO  OBJETIVO
ALMEJADO.  INTERESSE  DE  AGIR  EVIDENTE.
ANULAÇÃO DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU.
PROVIMENTO  DO  APELO,  COM  O  RETORNO
DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO  PARA  O  SEU
REGULAR  PROCESSAMENTO.  In  casu,
considerando que no processo que tramitou perante
o 1º juizado especial cível de João pessoa não houve
nem no pedido, nem na sentença, análise dos juros
remuneratórios  incidentes  sobre a tarifa  declarada
ilegal, a extinção do feito pela ausência do interesse
de  agir  deve  ser  afastada,  sendo  a  presente  ação
adequada e necessária ao objetivo almejado. ‘ação
de restituição de valores. Tarifas declaradas ilegais
perante  o  juizado  especial  cível.  Restituição  dos
juros  incidentes.  Coisa  julgada  material.  Não
ocorrência.  Sentença  desconstituída.  Recurso
provido. 'No caso dos autos, não há que se falar em
ocorrência  de  coisa  julgada,  haja  vista  que  os
pedidos  de  declaração  de  abusividade  das  tarifas,
formulados em demanda ajuizada perante o juizado
especial cível, e a pretensão de devolução dos juros
remuneratórios  que  incidiram sobre  tais  encargos,
não  se  confundem.'  (TJMG;  APCV
1.0701.13.032691-4/002;  Rel.  Des.  Edison  feital
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leite;  julg.  07/05/  2015;  DJEMG  15/05/2015).
'Processual  Civil  e  Civil.  Apelação  cível.  Ação
declaratória.  Cobrança  de  juros  relativos  à  tac.
Processo anterior que analisou as tarifas e declarou-
as ilegais. Novo processo. Pedido de juros sobre as
tarifas  declaradas  ilegais.  Inocorrência  da  coisa
julgada.  Tríplice  identidade  da  ação.  Não
configuração.  Má-fé.  Indemonstrada.  Devolução.
Forma  em  dobro.  Descabimento.  Provimento
parcial. Juros remuneratórios: devem ser devolvidos
os que incidiram sobre as tarifas e encargos a serem
restituídos,  a  fim de  evitar  o  enriquecimento  sem
causa. A repetição em dobro do indébito, prevista no
art.  42,  parágrafo  único,  do Código de  Defesa do
Consumidor,  tem  como  pressuposto  de  sua
aplicabilidade a demonstração da conduta de má-fé
do credor,  o que fica afastado, no caso dos autos,
ante a pactuação livre e consciente celebrada entre
as  partes.'  (TJPB;  apl  0004534-53.2013.815.2001;
Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB
25/08/2015; pág. 17)” 
(TJPB;  APL  0056172-91.2014.815.2001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo
Porto; DJPB 01/03/2016); 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA.  COBRANÇA DE JUROS
RELATIVOS À TAC. PROCESSO ANTERIOR QUE
ANALISOU  AS  TARIFAS  E  DECLAROU-AS
ILEGAIS. NOVO PROCESSO. PEDIDO DE JUROS
SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS  ILEGAIS.
INOCOR-  RÊNCIA  DA  COISA  JULGADA.
TRÍPLICE  IDENTIDADE  DA  AÇÃO.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  MÁ-FÉ.  INDEMONSTRADA.
DEVOLUÇÃO.  FORMA  EM  DOBRO.
DESCABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. Juros
remuneratórios:  devem  ser  devolvidos  os  que
incidiram  sobre  as  tarifas  e  encargos  a  serem
restituídos,  a  fim de  evitar  o  enriquecimento  sem
causa. A repetição em dobro do indébito, prevista no
art.  42,  parágrafo  único,  do Código de  Defesa do
Consumidor,  tem  como  pressuposto  de  sua
aplicabilidade a demonstração da conduta de má-fé
do credor,  o que fica afastado, no caso dos autos,
ante a pactuação livre e consciente celebrada entre
as partes”  (TJPB; APL 0004534-53.2013.815.2001;
Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides; DJPB 25/08/2015);
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PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. Apelação cível. Ação
declaratória.  Cobrança  de  juros  relativos  à  tac.
Processo anterior que analisou as tarifas e declarou-
as ilegais. Novo processo. Pedido de juros sobre as
tarifas  declaradas  ilegais.  Inocorrência  da  coisa
julgada.  Tríplice  identidade  da  ação.  Não
configuração.  Má-fé.  Indemonstrada.  Devolução.
Forma em dobro. Descabimento. Provimento parcial.
Juros remuneratórios: devem ser devolvidos os que
incidiram  sobre  as  tarifas  e  encargos  a  serem
restituídos,  a  fim de  evitar  o  enriquecimento  sem
causa. Para se aferir se uma ação é idêntica a outra,
faz-se  necessária  a decomposição  dos  processos  a
fim de analisar seus elementos mais simples, a saber:
partes,  pedido  e  causa  de  pedir.  A  repetição  em
dobro  do  indébito,  prevista  no  art.  42,  parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  tem
como  pressuposto  de  sua  aplicabilidade  a
demonstração da conduta de má-fé do credor, o que
fica afastado, no caso dos autos, ante a pactuação
livre e consciente celebrada entre as partes” (TJPB;
APL  0058746-58.2012.815.2001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 09/06/2015) – grifos nossos.

É de se destacar que, ao contrário do que pleiteado na inicial, o
valor  dos  juros  remuneratórios  incidentes  sobre  as  taxas  declaradas  ilegais
deve ser restituído de forma simples, pois a restituição em dobro é penalidade
que somente incide quando se verificam elementos dos quais se denota a má-
fé ou conduta desleal do credor (art. 42, parágrafo único, CDC), o que, porém,
não se verifica presente no presente caso. 

Dessa  forma,  há  de  ser  julgada  parcialmente  procedente  a
pretensão  inicial,  condenando-se  a  instituição  bancária  ao  pagamento,  na
forma simples, de valor correspondente aos juros incidentes sobre as tarifas
bancárias já declaradas ilegais nos autos do processo de nº 200.2011.902.939-
1, julgado pelo 2º Juizado Especial Civil da Capital.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  DOU PROVIMENTO ao Apelo
para reformar a sentença que reconheceu prescrita a pretensão, e, em aplicação
ao  art.  1.013,  §4º,  do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  JULGAR
PARCIALMENTE  PROCEDENTE o  pedido  inicial,  declarando a
ilegalidade da cobrança de juros remuneratórios sobre as parcelas declaradas
abusivas no édito judicial n° 200.2011.902.939-1, condenando a promovida à
devolução simples  dos  valores  pagos  a  título de  acréscimos  referentes  aos
juros incidentes sobre as taxas reconhecidas ilegais, corrigido monetariamente
desde cada pagamento indevido e com juros de mora de 1% ao mês desde a
citação. 
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Ainda,  em  razão  da  reforma  da  sentença  e  verificada  a
sucumbência recíproca e equivalente, condeno os litigantes, na proporção de
50%,  ao  pagamento  de  custas  e  honorários  advocatícios  sucumbenciais  e
recursais, estes fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação,
observando-se a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em favor da
parte autora.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal  de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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