
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0035339-57.2011.815.2001
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
APELANTE 1 : Banco BMG S/A
ADVOGADOS : Antônio de Moraes Dourado Neto e outros
APELANTE 2 : Acácio Marques Bezerra
ADVOGADO : Gustavo Guedes Targino
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da 14ª Vara Cível da Capital
JUIZ (A) : Gabriella de Britto Lyra Leitão Nóbrega

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
RENEGOCIAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  SEM
ANUÊNCIA  DO  CONTRATANTE.  AUSENTE
COMPROVAÇÃO  DO  DANO  MORAL.
MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO AO APELO.

– Renegociação  de  empréstimo  consignado
realizado  de  forma  automática  pelo  réu,  sem
anuência  do  consumidor,  patente  a  ilegalidade
praticada, diante da ausência  autorização contratual
que possibilitasse a perpetuação dos descontos por
prazo superior ao contratado na hipótese de redução
da margem consignável. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
RENEGOCIAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  SEM
ANUÊNCIA  DO  CONTRATANTE.  AUSENTE
COMPROVAÇÃO  DO  DANO  MORAL.  MERO
DISSABOR.  MANUNTENÇÃO DA SENTENÇA DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO.

– São pressupostos da caracterização de dano
moral  a  comprovação  da  ocorrência  do  dano,  a
ilicitude da conduta e o nexo de causalidade entre o
agir do réu e o prejuízo causado à vítima. Ausentes
tais  provas,  impositivo  indeferir-se  a  reparação,  o
que se verifica na hipótese dos autos, pois inexistem
provas  efetivas  de  que  os  transtornos  suportados
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tenha atingido direito de personalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER os Recursos Apelatórios, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.201.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Banco GMC S.A

e Acácio Marques Bezerra, irresignados com a Sentença proferida pela Juíza

de Direito da 14ª Vara Cível da Capital que julgou parcialmente procedente o

pedido formulado na Ação de Indenização por Danos Morais e Repetição do

Indébito proposta por Acácio Marques Bezerra.

Nas razões da Apelação, o Promovido alegou inexistência do

dano material ante a inocorrência de ato ilícito praticado e, ao final, aduziu a

impossibilidade de repetição do indébito.

Já o Promovente requer a reforma da Sentença, tão somente,

para reconhecer a ocorrência do dano moral suportado ante a renegociação

unilateral e arbitraria praticada pela Instituição Financeira.

Contrarrazões ofertadas às fls. 168/188

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls. 194/195).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e

Repetição  de  Indébito  em  que  a  parte  autora  afirma  que  seu  contrato  de

empréstimo  consignado  foi  renovado  unilateralmente  pela  Instituição

Financeira.
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Da sentença que julgou parcialmente procedente a demanda,

recorre a parte autora requerendo a condenação pelos danos morais, e a ré

aduzindo  a  impossibilidade  de  condenação  pelos  danos  materiais.  Julgo

conjuntamento os apelos.

De acordo  com a  narrativa  da  inicial,  em março  de 2007  o

demandante pactuou frente a instituição financeira um contrato de empréstimo

consignado  (nº  174552668)  no  valor  de  R$8.730,40  (oito  mil,  setecentos  e

trinta  reais  e  quarenta  centavos),  para  pagamento  em  36  (trinta  e  seis)

prestações de R$ 387,80 (trezentos e oitenta e sete reais e trinta centavos).

Acontece que, em agosto de 2009, foi realizada unilateralmente

pela  demanda  o  refinanciamento  da  dívida  a  ser  paga  em  16  (dezesseis)

parcelas de R$ 313,93 (trezentos e treze reais e noventa e três centavos), cuja

existência é questionada no presente feito. 

O demandado, em defesa, esclareceu que tal cobrança advém

de renovação unilateral de prévio mútuo firmado pelo requerente, o qual não

chegou a ser quitado, porque as dívidas contraídas ultrapassavam a margem

consignável. 

Pois  bem.  Com  efeito,  a  documentação  juntada  pela  parte

autora  nos  autos,  corrobora  sua  versão,  medida  em que  inexiste  qualquer

autorização para que a instituição financeira unilateralmente e arbitrariamente

realize o refinanciamento da dívida. 

 

Importante  observar  que,  não  consta  no  contrato  previsão

expressa  autorizando  referida  renegociação.  Na  cláusula  1.6,  existe  a

autorização  de  alteração,  tão  somente,  no  início  do  pacto,  nos  seguintes

termos:

1.6-  Entre  a  data  de  solicitação  e  de  liberação  do
empréstimo,  poderá  ocorrer  redução  na  margem
consignável e, neste caso, poderá haver redução do valor
do empréstimo.

Desse quadro emoldurado nos autos, dessume-se que razão
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assiste  a  parte  autora,  restando  evidenciado  o  ato  ilícito  praticado  pela

Instituição Financeira,  consubstanciado na abusividade desta em determinar

refinanciamento de empréstimo bancário sem anuência do consumidor. 

Nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  DESCONTO
EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.  RENEGOCIAÇÃO
UNILATERAL  DE  EMPRÉSTIMO  PELO  BANCO  SEM
ANUÊNCIA DO CONSUMIDOR. DESCONTO INDEVIDO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DOS  VALORES
DESCONTADOS INDEVIDAMENTE, NOS TERMOS DO
ART.  42,  §  ÚNICO  DO  CDC.  OBRIGAÇÃO  DE
CANCELAMENTO DOS DESCONTOS. MULTA FIXADA
PARA  O  CASO  DE  DESCUMPRIMENTO  DA
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  MANTIDA.  DANOS  MORAIS
AFASTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA NO SENTIDO DE
QUE OS TRANSTORNOS SUPORTADOS PELO AUTOR
TENHAM  LHE  ATINGIDO  OS  DIREITOS  DE
PERSONALIDADE.  SENTENÇA  REFORMADA  PARA
AFASTAR  A  CONDENAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível
Nº 71005745088, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas
Recursais,  Relator:  Glaucia  Dipp  Dreher,  Julgado  em
09/12/2015) 

No  que  se  refere  aos  danos  morais,  estes  não  deve  ser

acolhidos.  Apesar  da renegociação unilateral  do contrato,  observa-se que o

autor  não foi  negativado frente órgãos de proteção ao crédito,  nem sequer

colacionou aos autos provas de que os transtornos suportados tenha atingido

direito  de  personalidade,  o  que  imprescindível  quando  trata-se  de  mero

descumprimento contratual.

Assim,  como  não  restou  demonstrada  nenhuma  situação

excepcional  capaz de ensejar  a  indenização extrapatrimonial,  tem-se que a

situação enfrentada pelo Autor não ultrapassou os meros aborrecimentos do

cotidiano e das relações comerciais, razão pela qual a devolução dos valores

descontados indevidamente se mostra suficiente para a punição do Réu. 

Nesse ínterim:

RECURSO  INOMINADO.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.
DÍVIDA DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  DESCONTO  EM
CONTA-CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.
CONDUTA  ABUSIVA.  DANO  MORAL  NÃO
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CONFIGURADO.  MERO  DISSABOR.  O  requerente
informa que possuía dívida no montante de R$ 1.302,61,
mas em razão de dificuldades financeiras não pôde mais
arcar  com  as  parcelas.  Deste  modo,  acordou  com  a
requerida a renegociação do débito,  ficando decidido o
pagamento de 36 parcelas na importância de R$ 251,03
cada, ainda que alto o valor, o autor aceitou a proposta.
Em meados do mês de fevereiro, o requerente abriu uma
conta-corrente  com  o  banco  réu,  em  virtude  do
pagamento  salarial  de  seu novo emprego ser  feito  por
esta instituição. Ocorre que de forma unilateral, ou seja,
sem autorização, o recorrente procedeu com o desconto
das  parcelas  acordadas,  automaticamente  na conta  do
autor. A ação proposta pelo autor visa à indenização por
danos morais  diante da conduta abusiva do banco réu
bem  como  requer  que  as  demais  parcelas  sejam
cobradas através de faturas mensais e não em forma de
débito  automático.  O  recurso  merece  ser  provido  no
tocante à indenização por dano moral,  pois,  de acordo
com  o  entendimento  desta  Turma,  o  descumprimento
contratual não é capaz de causar lesões aos atributos da
personalidade do contratante. Portanto, a indenização por
danos morais vai afastada. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO  (Recurso  Cível  Nº  71005087226,  Terceira
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:
Roberto Arriada Lorea, Julgado em 26/02/2015) 

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  DIREITO
BANCÁRIO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
RENEGOCIAÇÃO  UNILATERAL  DA  DÍVIDA.
ALTERAÇÃO  CONTRATUAL  DESCONSTITUÍDA.
REPETIÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL
INOCORRENTE.  RECURSO  PARCIALMENTE
PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71004275319,  Primeira
Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas
Maltez Kachny, Julgado em 17/12/2013) 

Por  tais  razões,  DESPROVEJO  OS  RECURSOS

APELATÓRIOS, mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir
o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.
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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, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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