
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002240-56.2013.815.0181
RELATOR : Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
APELANTE : Banco BCV S/A
ADVOGADO : Antônio de Moraes Dourado Neto 
APELADA : Maria José Barbosa
ADVOGADO : Cláudio Galdino Cunha
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira
JUIZ : Gilberto de Medeiros Rodrigues

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  CONTRATO
CELEBRADO  POR  PENSIONISTA  DO  INSS.
NUMERÁRIO  NÃO  DEPOSITADO.  REPETIÇÃO
DOBRADA  DAS  PARCELAS  DESCONTADAS.
CABIMENTO. DANO MORAL. VERBA QUE DEVE
SERVIR  DE  COMPENSAÇÃO  E  REPREENSÃO.
QUANTUM RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

 - Alegando a Autora que formalizou contrato de
empréstimo  consignado  com  o  Banco,  mas  não
recebeu  o  numerário  correspondente,  cabia  à
Instituição  Financeira  a  contraprova,  ônus  do  qual
não  se  desincumbiu  o  Apelante.  É  ônus  do  Réu
provar  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do
direito  do  Autor,  conforme artigo  333,  inciso  II,  do
Código de Processo Civil. Logo, deve ser mantida a
Sentença, que condenou a Instituição à devolução
em dobro  das parcelas  debitadas do  benefício  da
Apelada. 

- “A indenização  por  dano  moral  é  arbitrável,
mediante estimativa prudencial que leve em conta a
necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da
vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor
da ofensa” (RT 706/67).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.166. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta  pelo  Banco BCV S/A

contra  Sentença prolatada pelo  Juiz  de  Direito  da  4ª  Vara  da Comarca de

Guarabira, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Indenização

por Danos Morais e Materiais proposta por Maria José Barbosa, condenando o

Promovido  a  ressarcir  em dobro  à  Autora,  a  título  de  danos  materiais,  os

valores  correspondentes  aos  descontos  indevidos  em  seu  benefício

previdenciário, na importância de R$7.968,00 (sete mil, novecentos e sessenta

e oito reais), a contar de cada desconto indevido, além de indenização a título

de danos morais, na quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), com

juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo

INPC (fls. 54/56). 

Em  suas  razões,  o  Banco  alega  que  a  Apelada  assinou  o

contrato de livre e espontânea vontade, sem qualquer vício de consentimento,

afirmando  que  o  analfabetismo da  Apelada não torna  inválido  a  transação,

tendo em vista a assinatura de duas testemunhas, bem como a postura da

impressão digital da Recorrida. 

Defende  que  a  Recorrida  se  utilizou  dos  recursos

disponibilizados pelo Banco, por isso faria  jus ao valor recebido pela Apelada

em caso de invalidação do contrato (fl. 93). Acrescenta a inexistência de dano

material em razão da inocorrência de ato ilícito praticado pelo Apelante  (fl. 99),

insurgindo-se, também, contra a repetição em dobro das parcelas. 

Pleiteia,  assim,  que  seja  reformada  a  Sentença  para  julgar

improcedente  o  pedido  inicial  ou,  alternativamente,  minorar  o  quantum

arbitrado a título de danos morais (fl.106), ou afastar a condenação imposta a

título de danos materiais. 
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Requer,  ainda,  que  seja  determinada  a  devolução  ou  a

compensação do valor de R$2.196,35 (dois mil, cento e noventa e seis reais e

trinta  e  cinco  centavos),  que  supostamente  a  Autora  teria  recebido  (fls.

106/107). 

Contrarrazões às fls. 141/143

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento do Apelo (fls. 149/152). 

É o relatório. 

VOTO

O cerne do litígio não diz respeito a validade ou invalidade do

contrato como alegado nas razões recursais. 

Na inicial, a Autora não aduz a invalidade do negócio jurídico,

mas,  sim,  que  não  houve  o  depósito  do  valor  contratado  pela  instituição

financeira. Assim, não tendo recebido o empréstimo contratado, não seria lícito

ao Banco proceder aos descontos mensais das parcelas. 

Ora, alegando a Autora que formalizou contrato de empréstimo

consignado com o Banco, mas não recebeu o numerário correspondente, cabia

à Instituição Financeira  a contraprova,  ônus do qual  não se desincumbiu o

Apelante. Logo, deve ser mantida a Sentença, que condenou a Instituição à

devolução das parcelas debitadas do benefício da Apelada. 

É ônus do Réu provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo

do direito do Autor, conforme artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil,

razão por que deveria a Apelante ter comprovado que depositou a totalidade do

valor referente ao empréstimo consignado, ou, ao menos, ter indicado os dados

da  conta  corrente  da  Autora,  requerendo  ao  Juiz  que  expedisse  ofício

solicitando a informação necessária a sua defesa. Nesse sentido: 
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CONSUMIDOR.  RENEGOCIAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO. VALOR
CONTRATADO  SUPERIOR  AO  DÉBITO.  SALDO
NÃO  DEPOSITADO  NA CONTA CORRENTE  DO
AUTOR.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  POR
PARTE  DA  RÉ  DO  DEPÓSITO.  DIREITO  A
RESTITUIÇÃO  DO  VALOR. Comprovada  a
contratação  do  empréstimo  para  cobrir  um  débito
anterior,  bem  com  a  existência  de  saldo  a  ser
ressarcido  ao  autor,  conforme  documentos  de  fls.
09/10  e  13,  cabia  à  ré  a  demonstração  de  que
cumpriu sua obrigação de depositar o saldo restante,
ônus  do  qual  não  se  desincumbiu.  Negado
provimento ao recurso. Sentença mantida por seus
próprios  fundamentos.  (TJRS;  RecCv  17626-
85.2013.8.21.9000;  Uruguaiana;  Segunda  Turma
Recursal Cível; Relª Desª Vivian Cristina Angonese
Spengler; Julg. 07/08/2013; DJERS 15/08/2013)

CIVIL.  AÇÃO  DE  PRESTAÇÃO  DE  CONTAS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM
FOLHA  DE  PAGAMENTO. PRELIMINAR  DE
INÉPCIA  DA  INICIAL.  INADEQUAÇÃO  DA  VIA
ELEITA.  PRINCÍPIO  DA  FUNGIBILIDADE  DAS
FORMAS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA.
TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DE
VALORES  NÃO  DEPOSITADOS.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  CONDENAÇÃO.  ART.  20,  §  3º,
CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Embora a ação de
prestação de contas tenha um rito especial, o juízo
de  primeiro  grau  imprimiu  à  ação  o  rito  ordinário,
convertendo-a  em obrigação  de  pagar  e  de  fazer,
excluindo da apreciação somente do pedido de nº 1,
da inicial, qual seja, de o banco réu prestar contas. 2.
Pelo princípio da instrumentalidade das formas, bem
como  da  economia  processual,  os  atos  não
dependem de  forma determinada  senão  quando  a
Lei expressamente a exigir, reputando-se válidos os
que,  realizados  de  outro  modo,  ihe  preencham  a
finalidade essencial, conforme dispõe o artigo 154 do
código de processo civil.  3.  Por  meio da teoria da
asserção, a análise das condições da ação em casos
de ilegitimidade ativa para fins de prosseguimento do
feito  é  realizada  com  base  nas  alegações  do
demandante  na petição inicial.  4.  É ônus do réu,
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, conforme artigo 333, inciso II,
do  código  de  processo  civil,  no  sentido  de
comprovar  que  depositou a  totalidade do valor
referente  ao.  Troco. Para  a  parte  autora.  Não
restando  comprovado  que  o  réu  depositou  a
diferença dos valores devidos, correta a condenação
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no pagamento da quantia, atualizada desde a época
em que deveria ter sido paga. 5. Em se tratando de
causa  em  que  houve  condenação,  os  honorários
devem ser fixados de acordo com o art. 20, § 3º, do
CPC. 6. Recurso conhecido e não provido.  (TJDF;
Rec 2013.01.1.149655-5; Ac. 853.241; Quinta Turma
Cível;  Rel.  Des.  Sandoval  Oliveira;  DJDFTE
12/03/2015; Pág. 372) 

No  caso  vertente,  não  se  trata  de  fraude  ou  vício  de

consentimento, mas apenas de descumprimento de contrato pelo Banco, que

sem fornecer o valor do empréstimo consignado, efetuou descontos mensais

na conta da Autora, incorrendo em ato ilícito. 

Nesse caso,  a  repetição deve ser em dobro,  nos termos do

artigo 42 do CDC. 

A jurisprudência  afasta  a aplicação deste dispositivo  quando

não comprovada a culpa ou má-fé. 

In casu, a restituição em dobro tem plena aplicação por não se

tratar de engano justificável, agindo com culpa a instituição financeira ao não

depositar o valor que lhe competia, mesmo sabendo ser sua obrigação fazê-lo. 

Quanto  a  indenização  por  danos  morais,  constata-se  que  o

Magistrado singular fixou a verba indenizatória na quantia de R$ 3.500,00 (três

mil e quinhentos reais). 

É evidente o dano moral sofrido pela Apelada, haja vista a clara

repercussão  financeira  que  acarretou  na  minoração  significativa  de  sua

pensão, que tem caráter alimentar. 

Quanto ao valor arbitrado, sabe-se que a indenização por dano

moral tem caráter pedagógico, a fim de evitar a recidiva. Assim, deve-se levar

em conta o grau de ofensa, sua repercussão, e as condições das partes, tendo

em vista que a prestação pecuniária apresenta função não só satisfatória, mas

compensatória, a fim de suavizar os males injustamente produzidos.
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Desse  modo,  entendo  que  a  indenização  por  danos  morais

fixada  no  valor  de  R$3.500,00  (três  mil  e  quinhentos  reais)  atende

perfeitamente a finalidade da condenação, estando dentro dos parâmetros da

razoabilidade.

Diante de todos os fundamentos expostos, DESPROVEJO A

APELAÇÃO, mantendo integralmente a Sentença. 

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.

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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