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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  CONTRATAÇÃO  DE  FORMA
FRAUDULENTA.  ANALFABETO.  DESCONTO
INDEVIDO.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS
RECONHECIDOS.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO. MAJORAÇÃO DO VALOR DOS
DANOS  MORAIS  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

– A prova colacionadas aos autos revelou que o
Banco Réu efetuou descontos indevidos na folha de
pagamento do Autor, relacionados com empréstimo
que não foi contratado. Falha operacional imputável
a  Instituição  Financeira,  dever  de  indenizar
reconhecido  pelos  danos  morais  e  materiais
suportados  pelo  Autor.  Por  consequência,  as
parcelas já descontadas devem ser ressarcidas.

– “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser majorado, por se achar condizente com a
intensidade das lesões sofridas e com a equação:
função pedagógica x enriquecimento injustificado, à
luz,  ainda,  dos parâmetros desta Corte,  em casos
análogos. 

– A devolução  do indébito  deve ser  de  forma
simples, pois a repetição em dobro, prevista no art.
42,  parágrafo  único,  do  CDC,  pressupõe  tanto  a
existência de pagamento indevido quanto a má-fé do



Apelação Cível nº 0015784-88.2010.815.2001

credor, o que mostra-se ausente. 

– No  que  tange  aos  honorários,  impõe-se  o
arbitramento  em  R$  1.500,00  (hum  mil  reais  e
quinhentos reais), remunerando-se adequadamente
o trabalho desenvolvido nos autos pelo patrono do
autor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  PARCIALMENTE O  APELO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 195.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Orlinaldo Vicente de

Lima contra a Sentença prolatada pelo Juiz da Vara Única da Comarca de

Araçagi,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  Ação  Declaratória  de

Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais  proposta em face do

Banco BMG S/A.

Em suas razões recursais, o Apelante requer a declaração de

nulidade do contrato  objeto  da  demanda,  a  repetição do indébito  da  forma

dobrada e a majoração do valor arbitrado em sede de indenização por danos

morais, assim como, dos honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas às fls.172/181.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

provimento parcial do Recurso Apelatório (fls.187/190).

É o relatório.

VOTO

Compulsando-se os autos, verifica-se que a demanda funda-se

na discussão  acerca  da existência  de  danos  moral  e  material  advindos da

contratação fraudulenta de empréstimo consignado descontado em folha de

pagamento do Autor.
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Da Sentença que reconheceu a ocorrência do dano moral  e

arbitrou a indenização em R$1.000,00 (hum mil reais), determinando, ainda, a

devolução simples das parcelas indevidamente descontadas, Apela o Autor.

No presente caso, verifico que o Promovente é pessoa idosa e

não alfabetizada, conforme consta em sua carteira de identidade acostada às

fls.20/21 e o objeto da demanda por ter sido pactuado por analfabeto e não

atender  aos  requisitos  insertos  no  artigo  595  do  Código  Civil1,  deve  ser

considerado nulo.

Sobre o assunto, trago o seguinte julgado:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  ANULATÓRIA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  PESSOA  IDOSA  E  ANALFABETA.
VULNERABILIDADE PRESUMIDA DA CONTRATANTE.
EXIGÊNCIA DE REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO
595  DO  CÓDIGO  CIVIL.  CONTRATO  ASSINADO  A
ROGO  E  NA PRESENÇA DE  DUAS  TESTEMUNHAS.
INOBSERVÂNCIA.  NULIDADE  DOS  EMPRÉSTIMOS.
DECLARADA.  DANO  MORAL.  CONFIGURADO.
DESCONTOS  INDEVIDOS  NO  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  ATO  ILÍCITO.  SITUAÇÃO  QUE
TRANSBORDOU  EM  MUITO  A  ESFERA  DOS
DISSABORES  INERENTES  À  VIDA EM  SOCIEDADE.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MANTIDO.  SENTENÇA
MANTIDA.  RECURSO  DE  APELAÇÃO  DESPROVIDO.
(Apelação  Cível  Nº  70071249049,  Décima  Quinta
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 14/12/2016) 

Neste  contexto,  por  restar  caracterizado  o  ato  ilícito,

consubstanciado na negligência do Banco Réu em permitir  a  pactuação de

empréstimo  consignado  fraudulento,  bem como  visualizada  a  existência  de

dano e o nexo causal, tenho que preenchidos os pressupostos para reconhecer

o  dever  de  indenizar  da  Instituição  Financeira,  pois  os  aborrecimentos

provocados refletiram de tal forma negativamente na vida do Autor, que por ser

pessoa de idade avançada e que vive dos proventos de aposentadoria, tenho

como configurado o abalo moral passível de ser indenizado. 

Relativamente à fixação do quantum indenizatório, é certo que

a reparação por danos morais têm caráter pedagógico, devendo-se observar a

1Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever,
o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas
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proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,  atendidas  as

condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito

praticado  contra  o  Autor,  o  potencial  econômico  da  ofensora  (reconhecida

instituição bancária), o caráter punitivo compensatório da indenização, entendo

que é cabível  a majoração do valor  indenizatório  arbitrado em R$ 1.000,00

(hum mil reais) para R$3.000,00 (três mil reais),  à luz dos parâmetros desta

Corte, em casos análogos. 

No  que  afeta  o  dano  material,  restando  demonstrada  a

pactuação fraudulenta, é medida que se impõe o ressarcimento das parcelas

descontadas  indevidamente  na forma  simples  ante  a  inexistência  da

comprovação de má-fé, como bem determinado na Sentença.

Por  fim,  no  tocante  a  fixação  dos  honorários  advocatícios,

tenho  que,  no  caso  concreto,  o  valor  fixado  em  10%  sobre  o  valor  da

condenação  não  está  de  acordo  com  o  patamar  estabelecido  por  este

Colegiado para Ações desta natureza, além de contrariar o §2º do artigo 85 do

Código de Processo Civil. 

Assim  sendo,  acolho  o  pleito  no  que  afeta  aos  honorários

advocatícios  formulado  pela  parte  autora,  arbitrando  o  montante  em

R$1.500,00  (hum mil  e  quinhentos  reais)  por  remunerar  adequadamente  o

trabalho desenvolvido nos autos pelo patrono.

Com essas considerações, PROVEJO  PARCIALMENTE  O

RECURSO APELATÓRIO, para majorar o valor da indenização por danos

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Valor que deve ser corrigido pelo

IGP-M, a contar do presente julgamento, e juros de 1% ao mês, a contar

da citação,  assim como,  majorar  os honorários advocatícios  conforme

supracitado, mantendo a Sentença recorrida nos demais termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
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Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado,
com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des.  Leandro dos Santos), o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

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 agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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