
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000382-72.2018.815.0000 — 12ª Vara Cível da Capital
RELATOR       : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento 
ADVOGADO   : Marina Bastos da Porciuncula Benghi  (OAB/PB nº 32.305-A)
APELADO       : Fernando Santos da Silva
ADVOGADO   : Carlos Barbosa de Carvalho (OAB/PB nº 7.828) 

PRELIMINAR — COISA JULGADA — INOCORRÊNCIA
— REJEIÇÃO.

— “Mesmo que envolvam as mesmas partes, as ações propostas têm
objetivo diverso, portanto pedidos distintos, de modo que a sentença
transitada em julgado proferida em uma delas não impede o ajuiza-
mento  da  outra.”  (TJPB –  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00055471920158152001, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. Em 15-07-2015)

APELAÇÃO  CÍVEL   —  AÇÃO  DECLARATÓRIA   —
PROCESSO ANTERIOR DECLARANDO A ILEGALIDA-
DE DE TARIFAS — NOVO PROCESSO — PEDIDO DE
DECLARAÇÃO DE NULIDADE DOS JUROS INCIDEN-
TES SOBRE AS TARIFAS ILEGAIS — POSSIBILIDADE
— MANUTENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMEN-
TO.

— “Considerando o trânsito em julgado de ação revisional, na qual
fora reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e determinada
a repetição de indébito, relativamente a tarifas cobradas em contrato
de financiamento pactuado entre as partes litigantes, a exemplo de ser-
viços de terceiros, TAC e registro de contrato, urge salutar, para fins
de prevenção de enriquecimento ilícito da instituição financeira, a res-
tituição dos juros reflexos incidentes sobre tais rubricas ilegais,  por
ocasião da acessoriedade de tais encargos em relação à base de cálcu-
lo, nos termos da abalizada ordem jurídica pátria.” (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO do Processo Nº00323111320138152001, 4ª Câmara
Especializada Cível, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. Em
1608- 2016) 

Vistos, etc.
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Trata-se de apelação cível interposta pelo BV Financeira S/A –
Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença  de fls. 123/126, proferida
nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por Fernan-
do Santos da Silva, julgando parcialmente procedente o pedido, para declrar ilegais os
juros de financiamento incidentes sobre os valores praticados atítulo de tarifa de cadas-
tro, serviços de terceiros, registros de contrato e tarifa de avaliação de bem, com devolu-
ção na forma simples. 

A apelante, nas razões recursais de fls. 128/136, levantou a pre-
liminar de coisa julgada. No mérito, alega que os cálculos apontados pelo apelado não
correspondem ao valor cobrado a título de juros reflexos.

Contrarrazões às fls. 144/153.
 
A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  165/167,

opinou pela rejeição da preliminar e desprovimento do recurso, mantendo-se a r. senten-
ça.

É o relatório. Decido.

DA PRELIMINAR

Coisa julgada 

O apelante levantou a preliminar de ofensa à coisa julgada, uma
vez que o apelado ajuizou, perante o Juizado Especial, uma ação com mesmo pedido e
causa de pedir.

Sabe-se que a coisa julgada ocorre quando há ação idêntica a ou-
tra já julgada por sentença de mérito, de que não caiba mais recurso, conforme artigo
337, §1º, §2º e §4º, do Código de Processo Civil:

“Art. 337. (...) 
§ 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se re-
produz ação anteriormente ajuizada. 
§ 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes,
a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. 
§ 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida
por decisão transitada em julgado.”

No presente caso verifica-se divergência quanto à causa de pedir
e pedido entre a presente demanda e aquela que tramitou perante o Juizado Especial.

Ora, havendo a declaração de ilegalidade de tarifas, nada obsta
que os juros incidentes sobre elas possam ser apreciados, tendo em vista que foram le-
vados em consideração para fins de fixação da parcela do financiamento.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE CO-
BRANÇA  E  AÇÃO  MONITÓRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  COISA
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JULGADA  MATERIAL.  REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULA
7/STJ. 1. Não há falar em coisa julgada material quando inexiste
tríplice identidade entre as partes, causa de pedir e pedido. 2. Re-
ver tal entendimento em Recurso Especial encontra óbice na Súmula
7/STJ. Precedentes. 3. Agravo Regimental não provido. (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). 

No mesmo norte, decidiu o TJPB:

 Processual civil e CIVIL. Apelação Cível - Ação declaratória - Co-
brança de juros relativos à TAC Processo anterior que analisou as tari-
fas 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 – De-
volução Forma em dobro - Descabimento - Provimento parcial. Juros
remuneratórios: devem ser devolvidos os que incidiram sobre as tari-
fas 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 neces-
sária a decomposição dos processos a fim de analisar seus elementos
mais  simples,  a  saber:  partes,  pedido  e  causa  de pedir.  [...]  (TJPB
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00587465820128152001,  2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  ABRAHAM  LINCOLN
DA C RAMOS , j. Em 02-06- 2015).(grifei). 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  EXTINÇÃO.  AÇÃO
ANTERIOR.  COISA  JULGADA.  NÃO  OCORRÊNCIA.  PEDIDO
DIVERSO. ART. 557, §1º-A, CPC. PROVIMENTO DO RECURSO -
Mesmo que envolvam as mesmas partes, as ações propostas têm
objetivo diverso, portanto pedidos distintos, de modo que a sen-
tença transitada em julgado proferida em uma delas não impede o
ajuizamento da outra. Dá-se provimento ao apelo do autor para cas-
sar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para seu re-
gular processamento. (TJPB – ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00055471920158152001, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. Em 15-07-2015)

Sendo assim, rejeito a preliminar. 

MÉRITO

Vislumbra-se dos autos que o apelado ajuizou, perante o Juizado
Especial, ação revisional de contrato, na qual foi declarada a ilegalidade das tarifas de
serviços de terceiros, cadastro, avaliação de bem e registro do contrato, além de ter sido
determinada a devolução dos valores cobrados indevidamente (fls. 17/19).

Ora, considerando-se a declaração de ilegalidade das referidas
tarifas, os juros incidentes também devem ser restituídos, pois foram considerados no
cômputo da parcela do financiamento.
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Para maior compreensão, cumpre recordar o conceito legal de
principal e acessório, assim definido pelo Código Civil de 2002, confira-se: 

Art. 92 - Principal é o bem que existe sobre si, abstrata ou concre-
tamente; acessório, aquele cuja existência supõe a do principal. 

Em consonância,  outro  não  poderia  ser  o  efeito  causado  aos
acessórios quando modificada a essência do principal, senão o de trilhar o mesmo cami-
nho, conforme definição do Código Civil, em seu art. 184, segunda parte, abaixo trans-
crita: 

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 obri-
gações acessórias, mas a destas não induz a da obrigação princi-
pal.

Nestes termos, diante da declaração de nulidade das obrigações
principais, inválida também a incidência das obrigações acessórias atreladas, quais se-
jam, os juros remuneratórios cobrados sobre as respectivas taxas. 

Esse é o entendimento perfilhado pelo TJPB:

APELAÇÃO. CONSUMIDOR.  AÇÃO DECLARATÓRIA C/C IN-
DENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.  CONTRATO  DE  FI-
NANCIAMENTO.  AÇÃO  REVISIONAL  ANTERIOR.  ABUSIVI-
DADE DE TARIFAS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. TRÂNSITO
EM JULGADO. PLEITO DE RESTITUIÇÃO DOS JUROS REFLE-
XOS,  INCIDENTES SOBRE RUBRICAS CANCELADAS.  CABI-
MENTO. ENCARGOS ACESSÓRIOS QUE SEGUEM PRINCIPAL.
VEDAÇÃO  LEGAL  AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  JURIS-
PRUDÊNCIA PÁTRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXA-
ÇÃO RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPRO-
VIDO. - Considerando o trânsito em julgado de ação revisional, na
qual fora reconhecida a abusividade de cláusulas contratuais e de-
terminada a repetição de indébito, relativamente a tarifas cobra-
das em contrato de financiamento pactuado entre as partes liti-
gantes, a exemplo de serviços de terceiros, TAC e registro de con-
trato, urge salutar, para fins de prevenção de enriquecimento ilíci-
to da instituição financeira, a restituição dos juros reflexos inci-
dentes sobre tais rubricas ilegais, por ocasião da acessoriedade de
tais encargos em relação à base de cálculo, nos termos da abaliza-
da ordem jurídica pátria.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Pro-
cesso Nº00323111320138152001, 4ª Câmara Especializada Cível, Re-
lator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. Em 1608- 2016) 

 APELAÇÃO.  AÇÃO INDENIZATÓRIA.  IMPROCEDÊNCIA DO
PEDIDO. PEDIDO DE NULIDADE DA SENTENÇA. NÃO CONFI-
GURAÇÃO DA COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE
PROCESSUAL.  MATÉRIA NÃO ABORDADA NA SENTENÇA.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  REJEIÇÃO.  CONTRATO DE ARRENDA-
MENTO MERCANTIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊN-
CIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SÚMULA Nº
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297, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REVISÃO CON-
TRATUAL. POSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DE JUROS REMU-
NERATÓRIOS  INCIDENTES  SOBRE  TARIFAS  DECLARADAS
ILEGAIS EM PRETENSÃO DEDUZIDA EM SEDE DO JUIZADO
ESPECIAL  CÍVEL.  CABIMENTO.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA
SIMPLES.  IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
ART. 42,  PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE DEFESA DO
CONSUMIDOR.  MÁ-FÉ  NÃO  CARACTERIZADA.  REFORMA
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DA APELAÇÃO. - Carece interes-
se recursal à apelante, no tocante ao pedido de anulação da sentença,
porquanto a decisão de primeiro grau não reconheceu o instituto da
coisa julgada, como alegado pela recorrente nas razões recursais. -  Re-
conhecida a ilegalidade da obrigação principal, in casu, dos valo-
res exigidos a título de Tarifa de Cadastro, Tarifa deAvaliação de
Bem, Seguro de Proteção Financeira, Ressarcimento de Serviços
de Terceiros, Gravame Eletrônico e Despesas com Promotora de
Vendas, indevida também, a incidência das obrigações acessórias
atreladas as obrigações principais, ou seja dos juros remunerató-
rios cobrados sobre as respectivas. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00235387620138152001, 4ª Câmara Especializada Cí-
vel, Relator DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COU-
TINHO , j. Em 23-08-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO E RE-
PETIÇÃO DE INDÉBITO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS JU-
ROS INCIDENTES SOBRE A TARIFA DE CADASTRO E SERVI-
ÇOS  DE  TERCEIROS.  TARIFAS  BANCÁRIAS  DECLARADAS
ILEGAIS EM PROCESSO QUE TRAMITOU EM SEDE DE JUIZA-
DO  ESPECIAL.  RECONHECIMENTO  DA  COISA  JULGADA.
PLEITO  JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  AU-
SÊNCIA DE COISA JULGADA. PEDIDO DISTINTO DO FORMU-
LADO  NO  ÂMBITO  DO  JUIZADO.  SENTENÇA  ANULADA.
CAUSA MADURA. ART. 1013, §3º DO CPC. Devolução dos juros
incidentes sobre tarifas.  Repetição simples.  Procedência  parcial  dos
pedidos. (...)  Declarada por sentença a ilegalidade de tarifas ban-
cárias em ação anterior, com determinação de restituição dos va-
lores 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 pro-
movido é devida a devolução dos valores considerados abusivos de
modo simples,  sob pena de enriquecimento  injustificado do credor.
(TJPB; APL 0015892-68.2013.815.0011; Primeira Câmara Especiali-
zada Cível; Rel. Des. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 11/07/2016) 

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE-
CLARATÓRIA.  COBRANÇA  DE  JUROS  RELATIVOS  À  TAC.
PROCESSO ANTERIOR QUE ANALISOU AS TARIFAS E  DE-
CLAROU-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 PARCI-
AL. Juros remuneratórios: devem ser devolvidos os que incidiram
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sobre as tarifas e encargos a serem restituídos, a fim de evitar o
enriquecimento sem causa. A repetição em dobro do indébito, pre-
vista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumi-
dor , 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 Cí-
vel; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 25/08/2015;
Pág. 17) 

 Nessa senda, verifica-se que os juros remuneratórios incidentes
sobre as tarifas devem ser reconhecidos como cobranças indevidas, haja vista seguirem
a mesma sorte das obrigações principais, quais sejam, as tarifas declaradas ilegais sob o
manto da coisa julgada. 

Por fim,  não merece  prosperar  a alegação de que os cálculos
apontados pelo apelado não correspondem ao valor cobrado a título de juros reflexos,
uma vez que o dispositivo da sentença foi claro ao afirmar que deveriam ser devolvidos,
de forma simples, apenas os juros incidentes sobre as tarifas declaradas ilegais, o que
será devidamente apurado na fase do cumprimento de sentença.

Por tais razões, rejeito a preliminar e NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

P. I. 

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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