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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE
RESTITUIÇÃO DOS JUROS INCIDENTES SOBRE
TARIFAS.  DEVOLUÇÃO  NA  FORMA  SIMPLES
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO
DISTINTO  DO  FORMULADO  NO  ÂMBITO  DO
JUIZADO.  AUSENTE  COISA  JULGADA.
ACESSÓRIO  QUE  SEGUE  O  PRINCIPAL.
MANUTENÇÃO  DA  RESTITUIÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 No caso, a matéria submetida a apreciação
não  encontra-se  atingida  pela  coisa  julgada,  uma
vez  que  se  restringe  a  restituição  dos  juros
incidentes nas tarifas declaradas abusivas perante o
Juizado Especial Cível, o que pode ser pleiteada em
demanda diferente.

 Declarada  por  Sentença  a  ilegalidade  de
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.

 Por inexistir prova da má-fé do Promovido é
devida  a  devolução  dos  valores  considerados
abusivos  de  modo  simples,  sob  pena  de
enriquecimento injustificado do credor. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em  DESPROVER DO RECURSO,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fls. 137.

 RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Pan  S/A

contra a Sentença prolatada pela Juíza da 4ª Vara Cível da Capital, que julgou

parcialmente  procedente  a  Ação  Declaratória  com  Indenização  por  Danos

Morais, proposta por Alexsandro Fernandes da Silva.

Em suas razões recursais, o Apelante alega a ocorrência de

coisa  julgada,  quando  da  procedência  do  pedido  de  restituição  dos  juros

incidentes  sobre  as  tarifas  consideradas  abusivas  em  Demanda  anterior

ajuizada perante o Juizado Especial Cível e a validade do contrato.

Contrarrazões ofertadas às fls.114/121.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso (fls.129/132).

É o relatório.

VOTO

Da  Sentença  que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação

Declaratória  com Indenização  por  Danos  Morais  determinando a  restituição

simples do juros incidentes em tarifas consideradas abusivas perante o Juizado

Especial Cível, Apela a Instituição Financeira.

De início,  ressalta-se que  a matéria  submetida a apreciação

não encontra-se atingida pela coisa julgada,  uma vez que se restringe,  tão

somente,  a  restituição  dos  juros  incidentes  nas  tarifas  declaradas  abusivas

perante o Juizado Especial Cível.
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Assim, por entender que tratam-se de pedidos distintos, que

podem ser pleiteados em  demandas diferentes,  não há como reconhecer  a

coisa julgada material.

Nesse  sentido,  os  Tribunais  Pátrios,  inclusive,  têm

entendimento pacificado no sentido de que o pedido de restituição dos juros

remuneratórios relativos a tarifas reputadas ilegais em processo anterior não é

atingido pela coisa julgada, uma vez que não há identidade entre o pleito e a

causa de pedir imediata, vejamos:

RECURSO  INOMINADO.  EXTINÇÃO  DO PROCESSO.
RECONHECIMENTO DE COISA JULGADA MATERIAL.
PROCESSO ANTERIOR QUE ANALISOU AS TARIFAS
DO MESMO CONTRATO. NOVO PROCESSO. PEDIDO
DOS  JUROS  REMUNERATÓRIOS  INCIDENTES
SOBRE  AS  TARIFAS  DECLARADAS  ILEGAIS.
INOCORRÊNCIA  DA  TRIPLICE  IDENTIDADE  DA
AÇÃO.  CAUSA  DE  PEDIR  E  PEDIDOS  DISTINTO.
INOCORRÊNCIA  DE  COISA  JULGADA.  JUROS
REMUNERATÓRIOS  ACESSÓRIOS.  DEVER  DE
RESTITUIÇÃO. PRECEDENTES DESTA TURMA. Juros
remuneratórios:  devem ser  devolvidos  os que incidiram
sobre as tarifas e encargos a serem restituídos, a fim de
evitar  o  enriquecimento  sem  causa.  RECURSO
PROVIDO.  os  Juízes  da  Segunda  Turma  Recursal  do
Paraná,  à  unanimidade,  em  dar  PROVIMENTO  AO
RECURSO  (TJPR  –  2ª  Turma  Recursal  –  0014561-
27.2014.8.16.0031/0  –  Guarapuava  –  Rel.:  Camila
Henning  Salmoria  -  -  J.  13.03.2015)  (TJ-PR  –  RI:
001456127201481600310  PR  0014561-
27.2014.8.16.0031/0 (Acórdão), Relator: Camila Henning
Salmoria,  Data  de  Julgamento:  13/03/2015,  2ª  Turma
Recursal, Data de Publicação: 18/03/2015)

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 Leite; Julg. 07/05/2015; DJEMG
15/05/2015)
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No que se refere  a matéria  de  fundo,  tenho que revendo a

Decisão proferida pela 4ª Juizado Especial Cível – fls.171/172 –, constata-se

que  foi  reconhecida  a  abusividade  das  Tarifas  de  Registro,  Tac,  Taxa  de

Gravame  e  Serviços  de  Terceiros,  condenando  a  Instituição  Financeira  a

devolução em dobro das quantias.

Assim,  declarada  por  Sentença  a  ilegalidade  das  referidas

tarifas bancárias com determinação de restituição dos valores pagos, é devida,

também, a repetição de indébito em relação aos juros remuneratórios sobre

esta incidente, como consectário lógico, conforme a regra de que a obrigação

acessória segue o destino da obrigação principal além de ter sido levado em

consideração para fins de fixação da parcela do financiamento.

Quanto  à  repetição  do  indébito  dos valores cobrados

indevidamente, no caso em apreço, não vislumbro má-fé da Promovida, razão

pela qual a repetição de indébito deve ser feita de forma simples.

Por fim, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em

grau recursal, devem ser majorados os honorários fixados na origem de R$

800,00  (oitocentos  reais)  para  R$  1.500,00  (hum  mil  e  quinhentos  reais),

conforme o disposto pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil. 

Feitas  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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