
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DO DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000709-09.2010.815.2001.
RELATOR: Aluizio Bezerra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Leonard Johnson Gonçalves de Abrantes.
ADVOGADO: Edward Johnson Gonçalves de Abrantes (OAB/PB 10.827).
APELADO: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo.
ADVOGADO: Antônio Braz da Silva (OAB/PB 12.450-A).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CONTRATO  PARA  FINANCIAMENTO  DE
VEÍCULO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO NA FORMA
SIMPLES.  DANO  MORAL  NÃO  COMPROVADO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  A  repetição  de  indébito  é  admissível  em  virtude  da
ocorrência  de  pagamento  oriundo de  cláusulas  abusivas,
mas, inexistindo má-fé, deve ocorrer na forma simples.

- Cabe ao autor, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973,
provar os fatos constitutivos do seu direito. 

- Não há que se falar em indenização por danos morais
quando ausente o nexo causal entre causa e efeito.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça da Paraíba, à unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  178/186)  interposta  por LEONARD
JOHNSON GONÇALVES DE ABRANTES, contra a sentença (fls. 167/176) prolatada pelo
Juízo da 12ª Vara Cível da Comarca da Capital,  que, nos autos da AÇÃO DE REVISÃO
CONTRATUAL,  julgou  parcialmente  procedente  a  demanda  promovida  contra  o  HSBC
BANK BRASIL S.A. – BANCO MÚLTIPLO.
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Na sentença,  o magistrado sentenciante declarou ilegal  a  cobrança cumulativa  da
comissão  de  permanência  com  outros  encargos  de  inadimplência  e  assegurou  a  repetição  e
compensação  de  eventual  indébito,  na  forma  simples,  em  favor  do  autor/apelante,  com  os
acréscimos legais.

Parcialmente inconformado com a decisão, o apelante argumenta, em suma, que a
condenação na repetição do indébito deve ser em dobro, na forma do art. 42 do CDC, de tudo o que
a instituição financeira cobrou de forma indevida. Além disso, defende que seu nome foi incluído
indevidamente no cadastro de inadimplentes (SERASA), e, por isso, tem direito a ser indenizado
pelos danos morais sofridos.

Contrarrazões apresentadas (fls. 191/211).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se nos autos (fls. 220/221) arguindo inexistir
interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O.

Inicialmente,  é  importante  esclarecer  que  a  sentença  foi  prolatada  e  a  apelação
interposta antes da entrada em vigor do novo CPC.

Sendo assim, aplica-se ao caso a regra do art. 14 do CPC/2015, in verbis:

Art.  14.   A  norma  processual  não  retroagirá  e  será  aplicável
imediatamente  aos  processos  em  curso,  respeitados  os  atos
processuais  praticados e  as situações  jurídicas  consolidadas  sob a
vigência da norma revogada. (g.n.).

Logo, as razões apelatórias serão apreciadas em consonância com as regras do CPC
de 1973 (Lei nº 5.869/1973).

MÉRITO RECURSAL

O autor/apelante requer  que a  devolução das cobranças  consideradas ilegítimas e
reconhecidas na sentença seja realizada em dobro.

Todavia, apesar de haver o reconhecimento de cláusulas abusivas no contrato objeto
da presente demanda, temos que o Superior Tribunal de Justiça vem adotando o posicionamento de
que tal devolução deve ser procedida na forma simples, a não ser que reste comprovada a incidência
dolosa dos encargos contratuais, in litteris:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATOS  BANCÁRIOS.
FINANCIAMENTO HABITACIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Sistema de amortização. Abusividade rechaçada pelo Tribunal de
origem ante  a  ausência  de  qualquer  prova  da  lesividade  capaz  de
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ensejar a substituição de um sistema por outro não contratado. Para
infirmar  as  conclusões  do acórdão recorrido  seria  imprescindível  o
revolvimento  do  conjunto  probatório,  tornando  inafastável  a
incidência da Súmula 7/STJ.
2. Cabe ao juiz verificar a necessidade de inversão do ônus probatório,
conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do
consumidor  e  de  sua  hipossuficiência,  conceitos  intrinsecamente
ligados  ao  conjunto  fático-probatório  dos  autos,  cujo  reexame  é
vedado nesta instância especial, consoante dispõe a Súmula n. 7/STJ.
3.  A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento
de que para se determinar a repetição do indébito em dobro deve
estar  comprovada  a  má-fé,  o  abuso  ou  leviandade,  como
determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do
Código de Defesa do Consumidor, o que não ficou comprovado na
presente hipótese,  tornando imperiosa a determinação de que a
repetição se dê de forma simples. Acórdão recorrido em harmonia
com  a  jurisprudência  deste  Tribunal.  Aplicação  da  Súmula
83/STJ.
4. É inadmissível o recurso especial nas hipóteses em que a decisão
recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles. Aplicação analógica dos enunciados n. 283 e
284 da Súmula do STF. Precedentes.
5.  Rever  a  distribuição dos ônus sucumbenciais  envolve análise  de
questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso
concreto, atraindo aplicação da Súmula 7/STJ. Precedentes.
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg  no  AREsp  606.522/RS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  03/05/2016,  DJe
13/05/2016). (g.n.).

Assim, se existem cláusulas abusivas, mas de não manifesta má-fé do contratante, e
ocorreu o pagamento de parcelas do contrato em relação a elas, deve haver o ressarcimento para que
não possibilite o enriquecimento injustificado do credor, contudo na forma simples.

No tocante  ao  alegado danos morais  em razão de suposta  inscrição  indevida  em
cadastro de inadimplentes (SERASA), igualmente o apelante não tem razão.

Ora, não há nos autos uma única prova de que o mencionado cadastro irregular tenha
sido efetivado pelo banco apelado.

Ou  seja,  não  cuidou  o  recorrente  de  provar  o  seu  alegado  direito  e,
consequentemente, atender ao que disciplinou o art. 333, I, do CPC/73, a saber:

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesta mesma linha de raciocínio, colhe da recente jurisprudência desta e. Corte de
Justiça:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MORAIS.  PRÁTICA DE ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. ÔNUS QUE COMPETIA
À  AUTORA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  INCISO  I,  DO
CPC/2015. EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA
VERDADE. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. -
De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Na
espécie,  a autora não se  desincumbiu desse ônus,  impondo-se o
desprovimento  do  pedido  de  dano  moral. -  Do  STJ:  -  "(...)  na
revelia,  a  presunção  de  veracidade  é  relativa,  de  forma  que  a  sua
ocorrência  conduz à  procedência  do pedido se,  com as  provas  dos
autos, o magistrado se convencer da existência dos fatos alegados e
não contestados. Entendimento que se aplica à reconvenção". (AgRg
no  REsp:  439931/SP  2002/0065678-4,  Terceira  Turma,  Relator
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Data  de  Julgamento:
20/11/2012). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00066638920108150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 31-
05-2016). (g.n.).

À vista disto, inexiste qualquer nexo de causalidade entra a conduta apontada e o
suposto fato lesivo que possa justificar alguma alteração na sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,
mantendo a sentença conforme prolatada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/14
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