
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0000660-54.2013.815.2003  —  1ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira
RELATOR          : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE        : Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADOS    : José Edgard da Vunha Bueno Filho e outros
APELADA : Edite Rodrigues da Silva
ADVOGADO      : Claudio Marques Piccoli

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
—  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO   —   QUITAÇÃO  — 
PERSISTÊNCIA  DOS  DESCONTOS  — 
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO —  ART. 
14 DO CDC —  DANOS MORAIS —  CONFIGURAÇÃO 
—   QUANTUM INDENIZATÓRIO  —  OBSERVÂNCIA 
DOS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE  —  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA — NEGADO PROVIMENTO.

 
—  “Comprovada  a quitação do  contrato  pelo  apelado  e  a 
continuação indevida dos descontos, afigura-se ilícita a conduta 
da financeira e enseja o dever de reparar os danos morais. Valor 
da  indenização  no  importe  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais) 
dentro  dos  parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade. 
Apelo  improvido.”  (TJPE;  APL  0000712-74.2011.8.17.0480; 
Rel.  Des.  Cândido  José  da  Fonte  Saraiva  de  Moraes;  Julg. 
17/09/2014; DJEPE 26/09/2014) 

— O dano moral tem por objetivo representar para a vítima uma 
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e, 
também,  desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de  atos 
semelhantes,  deste  modo,  o  quantum indenizatório  deve  ser 
fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter por 
base os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos 
acima identificados.
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A C O R D A  a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao 
recurso. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  Bradesco 
Financiamentos S/A  contra sentença proferida nos autos da  Ação de Repetição de 
Indébito  c/c  Danos  Morais proposta  por  Edite  Rodrigues  da  Silva, julgando 
procedente o pedido, para condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados 
indevidamente (maio de 2011 a fevereiro de 2012), com correção monetária desde sua 
contratação e juros de mora da contar da citação, bem como ao pagamento da quantia de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 
monetária  e juros de mora de 1% (um por cento), desde a publicação da sentença. Por 
fim,  condenou o promovido ao pagamento de honorários advocatícios  arbitrados  em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 79/83).

O apelante, em suas razões recursais de fls. 86/103,  afirma ter 
agido no exercício regular de seu direito, pois existiam débitos em nome da apelada, 
deste modo, assevera não ser cabível o pagamento de indenização por danos morais. 
Alternativamente, requer a minoração da indenização e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 143/152.
 
A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  159/87, 

opinou pela inadmissibilidade dos documentos juntados em momento inoportuno e, no 
mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a r. sentença.

É o relatório. 

VOTO

A autora/apelada assegurou ter firmado, em maio de 2010, dois 
empréstimos consignados com o banco promovido/apelante, sendo o primeiro no valor 
de R$ 7.904,79 (sete mil novecentos e quatro reais e setenta e nove centavos), a ser 
pago em 48 (quarenta e oito) prestações mensais de R$ 432,14 (quatrocentos e trinta e 
dois reais  e catorze centavos),  com descontos na pensão que recebe de seu falecido 
esposo; e o segundo, no importe de R$ 4.895,96 (quatro mil  oitocentos e noventa e 
cinco reais e noventa e seis centavos), a ser pago em 48 (quarenta e oito) prestações de 
R$ 160,00 (cento e sessenta reais), deduzidos de seus proventos de aposentadoria.

Passados alguns meses, afirmou ter solicitado e pago o boleto do 
valor integral do saldo remanescente dos empréstimos, em abril de 2011, no entanto, 
apesar de quitados, os descontos continuaram a incidir em seus contracheques até março 
de 2012.

O magistrado a quo julgou procedente o pedido, para condenar o 
réu  a  restituir,  em  dobro,  os  valores  descontados  indevidamente  (maio  de  2011  a 
fevereiro de 2012), com correção monetária desde sua contratação e juros de mora da 
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contar  da citação,  bem como ao pagamento  da quantia  de  R$ 4.000,00 (quatro  mil 
reais), a título de indenização por danos morais, com correção monetária  e juros de 
mora  de  1% (um por  cento),  desde a  publicação  da sentença.  Por  fim,  condenou o 
promovido  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios  arbitrados  em 20% (vinte  por 
cento) sobre o valor da condenação (fls. 79/83).

O apelante  afirma ter agido no exercício regular de seu direito, 
pois  existiam débitos  em nome da apelada,  deste  modo,  assevera não ser  cabível  o 
pagamento de indenização por danos morais. Alternativamente, requer a minoração da 
indenização e dos honorários advocatícios.

Pois  bem.  A  partir  de  uma  análise  dos  autos  (fls.  19/22), 
verifica-se ter a apelada, de fato, firmado dois contratos de empréstimo consignado, os 
quais foram quitados em abril de 2011 (fls. 23) e, apesar de adimplidos, os descontos 
persistiram (fls. 24/42).  

Como bem pontuou o juiz de 1º grau (fls. 81), “... a instituição 
financeira nada trouxe de concreto aos autos que pudesse indicar que a consumidora 
havia efetivamente solicitado os empréstimos ora impugnados”.

Sabe-se ter o recorrente responsabilidade objetiva em face do 
defeito na prestação do serviço, conforme dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do 
Consumidor. Vejamos:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da  
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores  
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações  
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Importante  destacar  ter  o  apelante  juntado  nas  razões  de  seu 
apelo documentação supostamente comprovando a realização de transferência eletrônica 
em prol da apelada, no entanto, a juntada foi efetuada em momento inoportuno.

Seguindo  o  raciocínio  do  parecer  ministerial  (fls.  160), 
“...somente  nos  casos  de  documentos  novos  ou  quando  impossível  sua  juntada  em 
momento oportuno, podem as partes apresentá-los a qualquer momento”. Dessa forma, 
os mencionados documentos são inadmissíveis.

Portanto,  cabível  a  restituição  dos  valores  indevidamente 
descontados, bem como o pagamento de indenização por danos morais.

Nesse sentido:

JUIZADOS  ESPECIAIS  CÍVEIS.  DIREITO  DO 
CONSUMIDOR. QUITAÇÃO ANTECIPADA 
DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.  MANUTENÇÃO 
DOS DESCONTOSEM FOLHA. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO.  AUSÊNCIA  DE  ENGANO  JUSTIFICÁVEL.  DANO 
MORAL.  QUANTUM  FIXADO.  PROPORCIONALIDADE  E 
RAZOABILIDADE.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.(...)Trata-se 
de ação declaratória de inexistência de débito c/c com repetição de indébito e 
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indenização por danos morais. In  casu, o autor,  ora apelante,  pretende que 
seja  declarada  a  inexistência  do  débito  além  de  restituição  de  todos  os 
valores descontados indevidamente após aquitação do empréstimo. 3. Restou 
incontroverso nos autos que o recorrente sofreu descontos indevidos após o 
pagamento  integral  do empréstimo  firmado  junto  ao  Banco  réu.  Em 
atenção  aos  documentos  de fls.  99/100,  112 e  125,  que comprovam a 
permanência dos descontos após a quitação do mútuo, assiste razão ao 
autor  quanto  ao  pedido  de  declaração  de  inexistência  do  débito  e 
devolução  de  todas  as  parcelas  que  foram  descontadas  no  curso  do 
processo.  4.  Tratando-se  de  cobrança  indevida,  impende  o  dever  de 
ressarcir  do  banco  recorrido,  devendo  a  quantia  descontada 
indevidamente ser restituída em dobro, consoante art. 42 do Código de 
Defesa do Consumidor, pois não há engano justificável para as referidas 
cobranças. 5. DANO MORAL. Dano moral configurado pela privação 
do  uso  de  recursos  financeiros  em  razão  da  manutenção 
dos descontos indevidos,  o  que  causou  transtornos  e  dissabores  ao 
apelante. 6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada 
para declarar a inexistência do débito, bem como condenar ao banco réu 
a restituir  ao autor,  na forma dobrada,  todas as  parcelas  que foram 
descontadas após a quitação do empréstimo, além de pagar  a indenização 
no valor de R$2.000,00 (dois mil  reais)  a título de danos morais.  7.  Sem 
custas e honorários advocatícios à míngua de recorrente vencido. (TJDF; Rec 
2014.01.1.017176-9;  Ac.  839.477;  Segunda  Turma  Recursal  dos  Juizados 
Especiais  do DF;  Relª  Juíza Marília  de Ávila  e  Silva Sampaio;  DJDFTE 
19/12/2014; Pág. 234) 

 APELAÇÃO.  CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO PESSOAL. 
INADIMPLÊNCIA  DO APELADO  NÃO COMPROVADA.  INVERSÃO 
DO  ÔNUS  DA  PROVA.  APLICAÇÃO  DOART.  6º,  VIII,  DO 
CDC. DESCONTOS DE 
VALORES INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS  E 
RAZOÁVEIS. APELO IMPROVIDO. Comprovada a quitação do contrato 
pelo apelado e a continuação indevida dos descontos, afigura-se ilícita a 
conduta  da  financeira  e  enseja  o  dever  de  reparar  os danos morais. 
Valor da indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) dentro 
dos  parâmetros  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.  Apelo 
improvido. (TJPE; APL 0000712-74.2011.8.17.0480; Rel.  Des.  Cândido 
José da Fonte Saraiva de Moraes; Julg. 17/09/2014; DJEPE 26/09/2014) 

Alternativamente, o recorrente pugna pela minoração dos danos 
morais e honorários advocatícios.

Prima  facie,  impende  gizar  a  respeito  do  dano  moral,  que 
emergiu da Carta Política de 1988, a qual trouxe o direito a sua reparação no artigo 5º, 
incisos  V e X,  e,  mais  recentemente,  o  atual  Código Civil,  cumprindo as  diretrizes 
constitucionais,  garantiu  o  ressarcimento  por  abalos  emocionais  e  psíquicos  a  quem 
forem causados, consoante se verifica do artigo 186. 

"Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,  
garantido-se  aos  brasileiros  e  aos  estrangeiros  residentes  no  País  a  
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à  
propriedade, nos termos seguintes: 
V-  é  assegurado o  direito  de  resposta,  proporcional  ao  agravo,  além da  
indenização por dano material e moral ou à imagem. 
X- são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das  
pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral  
decorrente de sua violação". 
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Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou  
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que 
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Verifica-se,  pois,  que  o  direito  brasileiro  tutela  os  valores 
íntimos  da personalidade,  possibilitando  mecanismos  adequados de defesa  contra  as 
agressões injustas que alguém possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal 
amplo de não lesar. Porém, não há, na legislação pátria, critérios para se aferir o valor 
monetário exato de uma indenização em virtude de danos morais. 

A  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm,  a  cada  dia,  reiterando 
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o 
causador  do  dano  um  desfalque  em  seu  patrimônio,  tampouco  para  o  lesado,  um 
enriquecimento sem causa, devendo-se sempre se pautar o juiz, nos casos em que a seu 
critério fica a fixação do quantum, nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 
bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele 
resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as 
causas  que  deram  origem  à  lesão,  a  intenção  do  agente  e  a  sua  condição  sócio-
econômica.

É  importante,  neste  sentido,  transcrever  o  ensinamento 
proferido por Maria Helena Diniz, evidenciado no julgamento do Recurso Especial Nº 
239.009-RJ, do qual foi relator o Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira:

 
“...a reparação em dinheiro viria neutralizar os sentimentos negativos de  
mágoa, dor, tristeza, angústia, pela superveniência de sensações positivas  
de alegria, satisfação, pois, possibilitaria ao ofendido algum prazer que, em  
certa medida, poderia atenuar o seu sofrimento”.

O dano moral tem o objetivo de representar para a vítima uma 
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,  desestimular  o 
ofensor da prática futura de atos semelhantes. Entendo que, ao arbitrar a indenização, 
deve-se  levar  em consideração  o  nível  sócio-econômico  das  partes,  assim  como,  o 
animus da ofensa (culpa por negligência e não dolo) e a repercussão dos fatos.

Sendo assim,  no  caso  concreto,  vislumbra-se  que  o  quantum 
indenizatório  equivalente a R$ 4.000,00 (quatro mil  reais) – fixados na sentença ora 
guerreada – afigura-se suficiente para compensar a apelada pelos danos morais sofridos, 
bem como dissuadir o apelante à prática de atos da mesma natureza.

Com relação aos honorários, de igual forma, não merece reparo 
seu percentual, pois fora arbitrado em valor compatível com o deslinde da causa.

Diante do exposto,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides.   Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. Desª. Maria das Graças 
Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Srª.  Drª.  Ana  Cândida 
Espínola, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 28 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0000660-54.2013.815.2003  —  1ª  Vara  Regional  de 
Mangabeira

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Banco  Bradesco 
Financiamentos S/A contra sentença proferida nos autos da  Ação de Repetição de 
Indébito  c/c  Danos  Morais proposta  por  Edite  Rodrigues  da  Silva, julgando 
procedente o pedido, para condenar o réu a restituir, em dobro, os valores descontados 
indevidamente (maio de 2011 a fevereiro de 2012), com correção monetária desde sua 
contratação e juros de mora da contar da citação, bem como ao pagamento da quantia de 
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com correção 
monetária  e juros de mora de 1% (um por cento), desde a publicação da sentença. Por 
fim,  condenou o promovido ao pagamento de honorários advocatícios  arbitrados  em 
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (fls. 79/83).

O apelante, em suas razões recursais de fls. 86/103,  afirma ter 
agido no exercício regular de seu direito, pois existiam débitos em nome da apelada, 
deste modo, assevera não ser cabível o pagamento de indenização por danos morais. 
Alternativamente, requer a minoração da indenização e dos honorários advocatícios.

Contrarrazões às fls. 143/152.
 
A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  em parecer  de  fls.  159/87, 

opinou pela inadmissibilidade dos documentos juntados em momento inoportuno e, no 
mérito, pelo desprovimento do apelo, mantendo-se a r. sentença.

É o relatório. 
À douta Revisão.

João Pessoa, 08 de janeiro de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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