
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO  N.º 0019071-15.2010.815.0011.
ORIGEM: 6ª Vara da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Ivonete Alves Ribeiro.
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier.
APELADA: CREFISA S/A – Crédito Financiamento e Investimentos.
ADVOGADO: Felippe Gonçalves Garcia de Araújo.

EMENTA:  REPETIÇÃO  DE INDÉBITO C/C  INDENIZATÓRIA.  CONTRATO
DE  EMPRÉSTIMO.  DESCONTOS  POSTERIORES  À  SUA  QUITAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  DEVOLUÇÃO.  RECONHECIMENTO  NA  SENTENÇA.
APELO  AUTORAL.  DANO  MATERIAL.  DEVOLUÇÃO  DAS  PARCELAS
DESCONTADAS  APÓS  A  QUITAÇÃO.  MATÉRIA  JÁ  APRECIADA.  NÃO
CONHECIMENTO  NESTA  PARTE.  DANO  MORAL.  FIXAÇÃO
PROPORCIONAL.  APELO  AUTORAL  CONHECIDO  PARCIALMENTE.
DESPROVIMENTO.  APELO  DA RÉ.  LEGITIMIDADE  DA NEGATIVAÇÃO
DO  NOME  DA AUTORA.  DESCONTOS  PROVENIENTES  DE  MULTAS  E
ENCARGOS. EXTEMPORANEIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1.  O Juízo  deve  observar  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da  razoabilidade
quando da fixação do valor da indenização por dano moral.

2.  É extemporânea a apelação protocolada antes do julgamento dos embargos de
declaração interpostos contra a sentença se não houver posterior ratificação no prazo
de 15 (quinze) dias. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0019071-15.2010.815.0011, na Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória
em que figura como Apelante Ivonete Alves Ribeiro e  Apelada CREFISA S/A –
Crédito Financiamento e Investimentos. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  Relator,  em  não  conhecer  do  Apelo  da  Ré,  conhecer
parcialmente da Apelação Autoral e, nessa parte, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Juízo da 6ª Vara da Comarca de Campina Grande proferiu Sentença, f.
111/113, nos autos da Ação de Repetição de Indébito c/c Indenizatória, ajuizada por
Ivonete  Alves  Ribeiro em face  da  CREFISA S/A –  Crédito Financiamento e
Investimentos,  que  julgou  procedente  o  pedido  reconhecendo  indevidos  os
descontos realizados na conta corrente da Autora e  condenando a Promovida ao
pagamento  do  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  a  título  de  danos  morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês a partir da data da inscrição da Promovente nos órgãos de restrição de
crédito, com custas e honorários sucumbenciais no percentual de 15% (quinze por



cento) sobre o valor da condenação. 

A Autora opôs Embargos de Declaração, f. 115/117, alegando a existência de
omissão  quanto  a  ausência  de  pronunciamento  sobre  a  devolução  das  parcelas
indevidamente descontadas, que foram rejeitados pelo Juízo.

Incontinenti interpôs  Apelação f.  151/160,  alegando  que  mesmo  após  a
quitação  do  empréstimo  firmado  pelas  partes,  a  Apelada  continuou  realizando
descontos na sua conta corrente, tendo a Sentença reconhecido indevidos os valores
cobrados  em  excesso,  mas  deixado  de  determinar  a  sua  devolução  na  parte
dispositiva da Sentença. 

Sustentou que a condenação em danos morais foi irrisória, pugnando pelo
provimento do Recurso com sua majoração para 50 (cinquenta) salários mínimos, e
pela devolução, em dobro, das parcelas indevidamente descontadas, a título de danos
materiais.

Contrarrazoando, f. 165/178, a CREFISA alegou que como todas as parcelas
contratadas foram pagas em atraso, os demais descontos efetuados correspondiam
aos encargos e multas previstas no contrato.

Sustentou ser indevida a condenação em danos morais em razão de não haver
praticado qualquer ato ilícito, pugnando pelo desprovimento do Apelo.

A CREFISA também  Apelou,  f.  119/140, defendendo que a inscrição da
Autora nos órgãos de proteção ao crédito decorreu do inadimplemento contratual,
repisando  os  argumentos  expendidos  nas  Contrarrazões,  e  pugnando  pela
provimento  do  Recurso  com a  reforma da  Sentença  para  que  os  pedidos  sejam
julgados totalmente improcedentes.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil.

É o Relatório.       

As partes  firmaram contrato de empréstimo em que a Autora autorizou o
desconto, em sua conta corrente, de cinco parcelas mensais iguais e sucessivas de R$
112,00  (cento  e  doze  reais),  com início  em 30 de  junho  de  2009,  sendo que  a
primeira não foi debitada na data aprazada.

Em 30 de novembro de 2009, um mês após a data prevista para quitação do
empréstimo, todas as parcelas já haviam sido debitadas da conta corrente da Autora,
tendo  o  Juízo  reconhecido,  na  fundamentação  da  Sentença,  que  os  descontos
realizados posteriormente a esta data eram indevidos e deveriam ser devolvidos, f.
112/113, não havendo razão para reanálise do pedido de devolução, pelo que deixo
de  conhecer  da  Apelação  Autoral  na  parte  concernente  ao  dano  material,
apreciando-a somente quanto ao dano moral.

No  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,  considerando  que  resultou
provado  nos  autos  que  houve  a  inscrição  do  nome  da  Autora  em  cadastro  de
inadimplentes, f. 21, durante o cumprimento do contrato, e invocando os princípios
da moderação e da razoabilidade, correta a fixação da indenização por danos morais



em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto  ao  Apelo  da  CREFISA,  como  sua  interposição,  f.  119/140,  foi
anterior ao julgamento dos Embargos de Declaração opostos pela Autora, f. 145/148,
e intimada da Decisão, f. 149, não ratificou os seus termos  no prazo legal, restou
configurada a extemporaneidade1 recursal, pelo que deixo de conhecê-lo.

Posto  isso, não  conheço  do  Apelo  da  Ré,  conhecendo,  em  parte,  a
Apelação Autoral, negando-lhe nessa parte provimento. 

É o voto.

Presidi  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de
2014,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (Juiz convocado para substituir o Exmo.
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exm.º Dr. Miguel de Britto Lyra
Filho (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a
Exm.ª Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

1STJ, AgRg no REsp 1061547/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 06/10/2009; STJ,
AgRg no Ag 908190, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 24/03/2008;


