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APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  FRAUDE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.  UTILIZAÇÃO DE DADOS DA
AUTORA.  PROCEDÊNCIA. REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE  MORA.  EVENTO  LESIVO.  SÚMULA  Nº  54,  DO  STJ.
SUCUMBÊNCIA.  PARTE  QUE  DECAI  MINIMAMENTE  DO
PEDIDO.  CPC,  ART.  86,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

-  Caracterizado  o  dano  moral,  há  de  ser  fixada  a  indenização
mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão
do  dano  experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o valor não pode ensejar  enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em conduta negligente. Não observados tais critérios quando da
fixação no primeiro grau, sua majoração é medida que se impõe.

-  “O  consumidor  cobrado  em  quantia  indevida  tem  direito  à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo
hipótese de engano justificável” (CDC, art. 42, parágrafo único).

-  “Na  ação  de  indenização  por  dano  moral,  a  condenação  em
montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência



recíproca” (Súmula nº 326, STJ).

- “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de
responsabilidade extracontratual” (Súmula nº 54, STJ).

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 145.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Marlene Vitorino de Macedo
contra sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Juízo da Vara Única da Comarca
de Araçagi que, a propósito de ação declaratória de inexistência c/c repetição de indébito e
indenização  por  danos  morais,  proposta  pela  apelante,  contra  o  Banco  Itaú  BMG
Consignado S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na decisão, o magistrado declarou inexistente a dívida referente ao
contrato  de  empréstimo  apontado  pela  instituição  financeira,  determinando,  ainda,  a
devolução dos valores dos valores cobrados em relação a tal operação, de forma simples,
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, e correção
monetária  pelo INPC,  contada a partir  do desembolso de cada parcela.  A condenação
alcançou, ainda, o pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,0
(dois  mil  reais),  com juros  de  1% (um por  cento)  ao  mês,  desde a  citação,  e  correção
monetária pelo INPC, a partir daquela data.

Inconformado, recorre a promovente aduzindo que a devolução dos
valores deve ocorrer em dobro, em razão da má-fé do banco, e não de forma simples como
fixou a sentença. Combate, ainda, a quantia arbitrada a título de danos morais, apontando-
a  como  insuficiente  para  reparar  os  prejuízos  imateriais  provocados  e  pedindo  sua
majoração para R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Garante, de outro lado, que sucumbiu de parte mínima do pedido,
daí porque aplicável o disposto no parágrafo único do art. 86 do CPC. Questiona, também,
o termo inicial dos juros de mora, apontando que deveriam ser contados a partir do evento
danoso, em razão da natureza extracontratual do litígio. 

Contrarrazões  pleiteando  o  desprovimento  do  recurso.  Diante  da
desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,  deixo  de  remeter  os  autos  à
Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º, do RITJPB, c/c o artigo 178, do
Código de Processo Civil vigente. 



É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  a  autora,  ora  apelante,  aforou  a  presente
demanda,  em  face  do  Banco  Itaú  Bmg  Consignado  S/A, objetivando  a  decretação  de
nulidade do contrato de empréstimo, a condenação na repetição de indébito e indenização
por danos morais.

O  feito  tomou  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada que, conforme relatado, julgou improcedente o pleito. É contra essa decisão que
se insurgiu a recorrente.

Inicialmente,  vale  salientar  que  a  promovente  é  aposentada  pelo
INSS. Ocorre que, mensalmente, está sendo descontado, desde março de 2014, o valor de
R$ 38,38 (cinquenta e seis reais e setenta e seis centavos), conforme se verifica à fl.  2 e
seguintes, relativo a um possível contrato de empréstimo consignado contraído entre as
partes.

De início,  registre-se não mais  haver controvérsia sobre o ilícito  e
sobre  a  responsabilidade  civil  da  promovida/recorrida,  em  razão  da  inexistência  de
recurso  neste  sentido.  A  discussão  resume-se  à  repetição  de  indébito,  ao  valor  da
indenização, à sucumbência e aos honorários advocatícios.

No que se refere à devolução em dobro, creio que merece acolhida a
pretensão da recorrente. É que o CDC prevê a devolução em dobro quando o consumidor
for cobrado indevidamente, in verbis:

“Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não
será exposto a  ridículo,  nem será submetido  a  qualquer  tipo de
constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que
pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.”

Já  quanto  ao  argumento  de  que  os  danos  morais  devem  ser
majorados,  creio  que  a  tese  apelatória  deve  prosperar,  em  parte,  eis  que  o  patamar
determinado pelo magistrado processante não foi arbitrado de forma justa e razoável.

Assim, quanto ao valor arbitrado a título de danos morais, o Superior
Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro
Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para a quantificação
do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e



atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

Com efeito, consigne-se que a indenização por dano moral deve ser
fixada  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  conforme  princípio  da  razoabilidade,
observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o
grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem
pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a conduta negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar a dor
do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a
conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação
a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo. Reforçando
tal inteligência, o Colendo STJ proclama:

“[...] 3. É assente que o quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade econômica  do  réu.  4.  A jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. [...]” (REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, T1, DJ 28.04.2006).

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que
o quantum fixado na sentença de R$ 2.000,00 (dois  mil  reais)  mostra-se desarrazoado,
devendo ser majorado para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por seu justo e razoável
com os danos suportados, não importando enriquecimento ilícito e evitando a reincidência
da conduta pelo apelado.

No que se refere ao termo inicial dos juros de mora, entendo aplicável
a Súmula 54, STJ,  que prevê a sua incidência a partir  do evento danoso, nos casos de
responsabilidade extracontratual, como é o caso dos autos.

Por  fim,  insurge-se  a  recorrente  quanto  à  sucumbência  recíproca
arbitrada em primeiro grau. Neste particular, evidente que a parte autora logrou vencer
em  praticamente  toda  sua  pretensão,  não  logrando  sucesso  apenas  quanto  ao  valor
inicialmente pretendido para a indenização por danos morais, fato este que inapto para
provocar a divisão dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula nº 326, do STJ.



Expostas  estas  considerações,  dou  provimento  parcial  ao  recurso
para reformar a  sentença  e  condenar o recorrido a  devolver  as  quantias  debitadas  da
autora em dobro, arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
determinar que os juros de mora contem a partir do evento danoso (desconto de cada
parcela)  e  condenar  o  recorrido  a  arcar,  integralmente,  com  custas  processuais  e
honorários advocatícios. É como voto. 

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao recurso,  nos
termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


