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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
NULIDADE  DE  VENDA  CASADA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CONFIGURAÇÃO  DO  DANO  INDENIZÁVEL.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  BINÔMIO
COMPENSAÇÃO/PUNIÇÃO.  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  IMPOSSIBILIDADE DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  MÁ-FÉ  NÃO
COMPROVADA.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXADOS  EM  QUANTIA  ÍNFIMA  ARBITRADA
PELO JULGADOR. CARÁTER INFORMATIVO DA
TABELA DA OAB/PB.  MAJORAÇÃO COM  BASE
NO  TRABALHO  DESPENDIDO.    REFORMA
PARCIAL  DO  DECRETO  JUDICIAL.  RECURSO
PROVIDO EM PARTE.

-  O  valor  dos  danos  morais  deve  ser  arbitrado  com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a
reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo,
servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras  condutas
nocivas.

- Para a devolução em dobro de valores pagos em excesso,
imprescindível a prova da má-fé por parte do credor, razão
pela qual  a eventual  restituição deverá ocorrer na forma
simples.
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-  Considerando  trabalho  realizado,  o  grau  de  zelo  do
profissional, o valor econômico em questão e, finalmente,
à  proporcionalidade  do  serviço  prestado,  entendo  que  a
verba honorária fixada pelo juiz de base não retribuiu de
forma  adequada  o  trabalho  do  profissional,  merecendo,
portanto, ser majorada.

-  Segundo entendimento  firmado pela  jurisprudência  do
Tribunal  da  Cidadania,  os  valores  recomendados  pela
tabela  da entidade profissional  não vinculam o julgador,
posto  que  possuem  caráter  informativo,  sendo  apenas
parâmetro para o arbitramento dos honorários.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em sessão ordinária, dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Wellington  César
Gonçalves  de Andrade contra  sentença proferida pelo  juízo  da  Vara  Única da
Comarca de Pirpirituba  de fls. 126/127, confirmada posteriormente por sentença
que decidiu os aclaratórios às fls. 153/154, nos autos da  Ação Declaratória de
Nulidade c/c  Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do Banco do
Brasil S/A. 

Na inicial de fls. 02/10, alegou o autor que celebrou um empréstimo
com o  Banco  do  Brasil  S/A,  no  valor  de  R$  7.643,78  (sete  mil,  seiscentos  e
quarenta e três reais e setenta e oito centavos), a ser pago em 48 parcelas de R$
246,14  (duzentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  quatorze  centavos).  Aduziu  que  as
parcelas  foram  devidamente  quitadas  conforme  pactuado.  Todavia,  afirmou  o
recorrente  que,  no  momento  do  empréstimo,  foi  obrigado  a  abrir  uma  conta
corrente junto à instituição financeira para repasse do valor acordado. 

Ocorre que, em 18.02.2009, foi debitado da referida conta a quantia
de  R$  1.089,07  (um  mil  e  oitenta  e  nove  reais  e  sete  centavos),  relativos  ao
pagamento de “tarifas pendentes”. (fls. 13)

No entanto, ressaltou o autor que  “não utilizou NENHUM serviço
do PROMOVIDO que não estivesse relacionado aos procedimentos estritamente
necessários ao recebimento do dito empréstimo, cujo saque, por sinal, foi feito na
boca do caixa e de uma só vez.” 

Considerando se  tratar  o  caso  de nítida  “venda-casada”,  o  autor
manejou a  referida  ação,  objetivando à  condenação da  instituição  financeira  ao
pagamento em dobro do valor da cobrança indevida, bem como a reparação por
danos morais no montante de R$ 10.890,70 (dez mil, oitocentos e noventa reais e
setenta centavos), correspondente a 10 (dez) vezes o valor do desconto realizado
em sua conta corrente. 

O juiz sentenciante julgou parcialmente procedente o pedido inicial,
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declarando  inexistente  a  venda  casada  e,  como  consequência,  determinou  a
restituição de forma simples da quantia de R$ 1.089,07 (um mil e oitenta e nove
reais e sete centavos), debitada indevidamente de conta corrente do promovente.
Quanto aos danos morais,  condenou a instituição financeira no montante de R$
1.000,00 (um mil reais). Os honorários advocatícios foram fixados em 10% sobre o
valor da condenação (fls. 126/127).

Inconformado  com  a  decisão,  o  demandante  interpôs  a  presente
apelação (fls. 156/163), requerendo, em síntese: (i) a majoração dos danos morais;
(ii)  a repetição de indébito,  para que fosse  devolvido em dobro a  quantia paga
indevidamente; (iii) a majoração dos honorários advocatícios, que giraram em torno
de R$ 200,00 (duzentos reais), para um patamar não inferior a R$ 1.200,00 (um mil
e duzentos reais), conforme estabelecido pela Tabela de Honorários Advocatícios
da Ordem dos Advogados do Brasil.

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  176/197,  pugnando  pela
manutenção da sentença recorrida.

O Ministério Público, em parecer da lavra do Dr. Francisco Antônio
de  Sarmento  Vieira,  deixou  de  opinar  no  mérito,  porquanto  ausente  interesse
público a ensejar a intervenção Ministerial (fls. 223/225).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, intrínsecos e extrínsecos,
é de se conhecer o presente recurso.

Como se observa do relato acima, busca o recorrente a reforma par-
cial da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento em dobro dos
valores cobrado indevidamente. Em adição, requer a majoração da indenização fi-
xada a título de danos morais em R$ 1.000,00 (mil reais) para o valor R$ 10.890,70
(dez mil, oitocentos e noventa reais e setenta centavos). Por fim, pleiteia a fixação
dos honorários advocatícios para um patamar não inferior a R$ 1.200,00 (um mil e
duzentos reais), segundo previsto na Tabela da OAB.

Pois bem. Compulsando atentamente o caderno processual, tem-se
que a sentença recorrida merece ser parcialmente reformada.

O autor, ao firmar contrato de financiamento junto ao banco apelado,
foi obrigado a aceitar as cláusulas estabelecidas em contrato de adesão (cópia de
fls. 65 a 67/v), segundo o qual havia a previsão da cobrança de tarifas para a manu-
tenção de uma conta corrente que seria necessariamente aberta para que o emprésti-
mo fosse concedido.

Ocorre que o apelante teve descontado de seus vencimentos, deposi-
tados na referida conta, o valor de R$ 1.089,07 (um mil e oitenta e nove reais e sete
centavos) para pagamento de tarifas, consideradas pelo Banco do Brasil S/A, pen-
dentes de adimplemento.

Apelação Cível nº 0000398-89.2011.815.0511. 3



In casu, percebe-se que o contrato de abertura de crédito celebrado
pelo apelante e pelo apelado possui natureza de contrato de adesão, sendo abusivas
as cláusulas que preveem a necessária abertura de conta corrente para a obtenção
do financiamento e a fixação de taxas a serem cobradas para a manutenção conta,
conforme corretamente entendeu a magistrada sentenciante.

Como bem pontuou a juíza de primeiro grau: 

“De  fato,  o  empréstimo  consignado  foi  completamente
quitado,  sendo inclusive,  descontado na folha  de paga-
mento do ator, conforme se vê às fls. 14/61. Uma vez paga
a  totalidade  do  empréstimo  e  não  sendo  o  usuário  de
qualquer serviços oferecidos pelo Banco do Brasil, desca-
bida e abusiva a cobrança de tarifas no importe de mais
de um mil reais (...)”. (fl. 126)

Portanto, diante da conduta abusiva praticada pelo banco recorrido, é
incontestável a existência de dano moral sofrido pelo autor, ora recorrente. Todavia,
verifica-se que o valor fixado, em primeiro grau, a título de danos morais não se
mostrou razoável ao caso em comento.

Isso  porque  o  valor  dos  danos  morais  deve  ser  arbitrado  com
observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a reparar o dano causado ao
ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas
nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de forma
a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada pelo instituto norte-americano denominado  “punitives
damages”, a doutrina e jurisprudência pátria tem entendido o caráter pedagógico e
disciplinador  que  a  quantificação  do  dano  moral,  ao  lado  de  sua  tradicional
finalidade reparatória,  apresenta, visando a coibir  a reiteração da conduta lesiva
observada em um caso concreto.

Segundo ensinamentos de Yussef Said Cahali "a indenizabilidade do
dano  moral  desempenha  uma  função  tríplice:  reparar,  punir,  admoestar  ou
prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 175).

Nesse contexto, merece ser acolhida a pretensão do recorrente, para
que seja reformado o decisum de primeiro grau, a fim de que o montante arbitrado
a título de indenização por danos morais seja majorado para o valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). Ao meu ver, tal quantia se mostra perfeitamente condizente com
as circunstâncias fáticas,  a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo,  bem
como  observa  os  critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem  implicar
enriquecimento ilícito do beneficiário,  atendendo, ainda,  ao objetivo de inibir  o
ofensor da prática de condutas futuras semelhantes.    

Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
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“a indenização deve ser fixada em termos razoáveis, não
se  justificando  que  a  reparação  enseje  enriquecimento
indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o
arbitramento  operar-se  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao porte financeiro
das  partes,  orientando-se  o  julgador  pelos  critérios
sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, valendo-se
de sua experiência e bom senso,  atento à realidade da
vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso.”  (REsp
305566/Df; RECURSO ESPECIAL 2001/0022237-4. Rel.
Min.  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira.  Quarta  turma.  DJ
13.08.2001)”

Em suas razões, requereu ainda o recorrente à devolução em dobro
do indébito, tendo em vista as cobranças indevidas em sua conta corrente. Contudo,
sem razão.

No  que concerne  à  repetição  de  indébito,  há  dois  entendimentos
jurisprudenciais,  ambos  esmiuçados  sob  a  ótica  da  má-fé:  1º)  a  devolução  em
dobro, se provada a intenção de prejudicar o hipossuficiente; e 2º) a restituição de
forma simples, quando não demonstrada a má-fé do credor. 

O art.  42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece em seu
parágrafo único:

“Art. 42. (…)

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”. (grifo nosso). 

A jurisprudência majoritária, inclusive a do Tribunal da Cidadania, à
qual me filio, entende que a oração “salvo engano justificável” induz a exigência
de má-fé para a repetição em dobro. 

No  caso  concreto,  assim  como  restou  decidido  pelo  Juízo  de
primeira instância, entendo que a restituição em dobro é penalidade que somente
incide  quando se  pressupõe indevida  cobrança  por  comprovada  má-fé,  conduta
desleal do credor, que não reputo presente nesta demanda. 

Na  hipótese  vertente,  frise-se,  que  o  insurgente  expressamente
celebrou o contrato de empréstimo, em que era imprescindível a abertura de conta
corrente, de onde seriam debitadas as “tarifas sobre serviços”, conforme previsto
no  item  21  do  contrato  de  fls.  64/66.  Logo,  não  poderia  se  beneficiar  com  a
restituição em dobro, mas apenas de forma simples, pois teve pleno conhecimento
da exigência do encargo no ato da celebração do negócio. Assim, difere dos casos
em que, por exemplo, a parte não firma nenhum contrato e vê-se envolvida em uma
transação devido a uma fraude. 
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Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.  LIMITAÇÃO  AFASTADA.
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL DE  JUROS E  COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. LEGALIDADE DAS COBRANÇAS.
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  POSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  REVISÃO.  SÚMULA
N.  7/STJ.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SÚMULA  N.
284/STF.
1. A alteração da taxa de juros remuneratórios pactuada
em mútuo bancário depende da demonstração cabal de
sua  abusividade  em relação  à  taxa  média  do  mercado
(recurso especial repetitivo n. 1.112.879/PR).
(...)
4.  É  firme  a  orientação  jurisprudencial  do  STJ  em
admitir  a  compensação  de  valores  e  a  repetição  do
indébito  na  forma  simples,  sempre  que  constatada
cobrança indevida do encargo exigido, sem ser preciso
comprovar  erro  no pagamento.  5.  O Recurso  Especial
não é sede própria para rever questão referente à fixação
de honorários advocatícios se, para tanto, é necessário
reexaminar elementos  fáticos.  Aplicação da Súmula n.
7/STJ.  6.  Recurso  Especial  parcialmente  conhecido  e
provido.  (STJ;  REsp  1.403.623;  Proc.  2013/0306838-9;
RS; Terceira Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha;
DJE 15/10/2013; Pág. 3246)”.  

Portanto, sendo a devolução em dobro pertinente apenas nos casos
de  cobrança  realizada  com  má-fé,  merece  ser  mantida  a  decisão  de  primeira
instância quanto a esse ponto.

Por  último,  pleiteou  o  recorrente  pela  majoração  dos  honorários
advocatícios.  Ressaltou  que  o  valor  fixado  em  10%  sobre  o  montante  da
condenação,  que  importaria  em torno  de  R$ 200,00 (duzentos  reais),  não  seria
condizente com o caso em disceptação. Na sua ótica, os honorários deveriam ser
majorados  para  um  valor  não  inferior  a  R$  1.200,00,  porquanto  previsto  tal
montante,  na  Tabela  de  Honorários  Advocatícios  da  Ordem dos  Advogados  do
Brasil, para casos semelhantes.  

Primeiramente, insta esclarecer que não há qualquer vinculação dos
honorários  aos  valores  constantes  da  Tabela  da  OAB/PB.  Na  verdade,  em  se
tratando de demanda em que o causídico pretende o arbitramento de honorários
advocatícios por trabalho realizado, a Tabela da OAB Seccional Paraíba é simples
referencial,  pois  as  partes  inclusive  poderiam  ter  contratado  o  valor  que
entendessem cabível e que melhor remunerasse o serviço prestado.

Segundo entendimento firmado pela jurisprudência do Tribunal da
Cidadania,  os  valores  recomendados  pela  tabela  da  entidade  profissional  não
vinculam  o  julgador,  posto  que  possuem  caráter  informativo,  sendo  apenas
parâmetro para o arbitramento dos honorários.
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“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
ARBITRAMENTO  JUDICIAL.  MAJORAÇÃO.  SÚMULA
N.  7/STJ.  PERCENTUAL  MÍNIMO. TABELA  DA
SECCIONAL DA OAB. DESVINCULAÇÃO. RECURSO
NÃO PROVIDO.
1.  Na  falta  de  pactuação,  os  honorários  contratuais
devem  ser  fixados  em  montante  compatível  com  o
trabalho  realizado,  o  grau  de  zelo  do  profissional  e  o
valor  econômico  em  questão,  devendo,  sempre  que
possível,  serem  observados  os  valores  constantes  da
tabela de honorários da Seccional da OAB a que alude o
art. 22, § 2º, da Lei n. 8.906/1994.
2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no
sentido  de  que  os  valores  recomendados  pela  entidade
profissional  não vinculam o  juiz,  pois  possuem caráter
informativo,  servindo  apenas  como  parâmetro  para  o
arbitramento dos honorários.
3. No caso, a pretensão de majoração da verba honorária
demandaria  o  reexame  das  circunstâncias  fáticas  da
causa, o que, segundo disposição da Súmula n. 7/STJ, é
vedado no âmbito deste Tribunal.
4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg
no REsp 664.050/RS,  Rel.  Ministro ANTONIO CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013,
DJe 24/05/2013).

“Processual  Civil.  Recurso  especial.  Honorários
advocatícios.  Arbitramento.  Tabela  organizada  pelo
Conselho  Seccional  da  OAB.  Vinculação  do  Juiz.
Inadmissibilidade. Valor. Reexame de fatos e provas.
− O art. 22, §2º da Lei nº 8.906/94 não pode ser visto
isoladamente,  devendo  ser  interpretado  de  forma
sistemática,  contextualizado  com  os  regramentos  do
Código de Processo Civil  para a espécie,  com a praxe
profissional e com as circunstâncias fáticas específicas da
questão em concreto.
− A Tabela organizada pelo  Conselho Seccional  da
OAB  tem,  para  fins  de  arbitramento  de  honorários
advocatícios,  natureza  orientadora,  não  vinculando  o
julgador que poderá dela se utilizar como parâmetro, ou
ainda, como mero indicativo inicial de valores usualmente
percebidos  pelos  advogados,  ajustáveis,  no  entanto  à
realidade fática sob exame.
− A existência  de  19  ações  em curso,  em  diversas
fases, nas quais se buscava proveito econômico variável e
a completa indefinição quanto aos resultados que seriam
alcançados,  nem tampouco a complexidade e o esforço
que  demandariam  do  advogado,  foram  elementos
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apreciados pelo Juiz e pelo TJ/PE, no arbitramento dos
honorários advocatícios.
− É  inadmissível  o  reexame  de  fatos  e  provas  em
recurso  especial.  Recurso  especial  ao  qual  se  nega
provimento”.  (REsp  767.783/PE,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009,
DJe 03/02/2010).

Portanto,  entendo que o arbitramento dos  honorários  advocatícios
pela prestação de serviços deve considerar o trabalho realizado, o grau de zelo, o
valor  econômico  em  questão  e,  finalmente,  à  proporcionalidade  do  serviço
prestado. Acrescente-se que devem ser fixados com moderação e justiça, porém
sem caracterizar retribuição ínfima ou demasiada, de certa forma desestimulante e
incompatível com a dignidade da profissão. 

Na verdade, devem ser arbitrados com vistas ao caso concreto, de
molde a que representem adequada remuneração ao trabalho profissional. 

Na hipótese dos autos, não há dúvidas de que o valor de 10% sobre o
valor  da condenação se mostrou inadequado ao caso,  não retribuindo de forma
condizente o trabalho do profissional.  Desta  feita,  considerando o grau  de  zelo
profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, majoro os
honorários para o patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL À  APELA-
ÇÃO, tão somente para que sejam majorados os danos morais para o montante de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como os honorários advocatícios para o valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais), devendo ser a sentença mantida in totum em seus de-
mais termos.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o
Exmo. Dr. José Ferreira Ramos Júnior (juiz convocado, para substituir a Exma
Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de  Araújo  Duda  Ferreira)  e  o  Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Tatjana Maria Nascimento Le-
mos, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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