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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACORDÃO 
Apelação Cível – nº. 0000840-37.2015.815.0601

Apelante: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento  – 
Adv.: Marina Bastos da Porciuncula Benghi - OAB/PB Nº 32.505-A

Apelado: Manoel Lima de Souza  – Adv.: Humberto Trocoli Neto – 
OAB/PB Nº 6.349 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  C/C
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  –  PRELIMINAR  –  1)
AGRAVO RETIDO –  ANÁLISE  EM CONJUNTO
COM O MÉRITO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  –  APOSENTADO  –  PESSOA
IDOSA – APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE DADOS
PESSOAIS  E  CADASTRAIS  –  EMPRÉSTIMO
CONTRATADO  DE  FORMA  FRAUDULENTA  -
CONSTRANGIMENTO – SITUAÇÃO VEXATÓRIA
–  DANO  MORAL  CONFIGURADO  –
INDENIZAÇÃO  FIXADA  OBEDECENDO  OS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  –  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  -  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  DOS
VALORES  PAGOS  A  MAIOR  –  MÁ-FÉ  NÃO
CONFIGURADA  –  RESTITUIÇÃO  NA  FORMA
SIMPLES – REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA
– PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível
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do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento parcial ao

apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (fls. 115/130) interposta por
BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento, hostilizando a
sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca da Belém-PB, que
nos autos da  Ação Declaratória de Nulidade c/c Repetição de Indébito e
Indenização  por  Danos  Morais, julgou  procedente  o  pedido  contido  na
inicial. 

Nas razões recursais, alega a apelante que o apelado
anuiu  de  forma  expressa  e  voluntária  com  os  valores  previstos  no
contrato,  e  que  exige  como  requisito  para  qualquer  contratação  a
apresentação de documentos pessoais e comprovante de residência, os
quais são diligentemente conferidos.

Alega ainda que é necessário a expedição de ofício ao
Banco do Brasil, para informar se os valores creditados foram sacados no
caixa e se foi assinado recibo pelo apelado.

Aduz que restou demonstrada a inexistência de fraude
nos  contratos  em  debate,  o  que  afasta  qualquer  responsabilidade
indenizatória por parte da apelante.

Aduz  ainda  que  o  valor  da  condenação  a  título  de
indenização  por  danos  morais  merece  ser  reduzido,  pois  ofende  os
critérios de moderação e razoabilidade.

Ressalta  que  a  restituição  deve  ser  feita  na  forma
simples, pois não restou caracterizada a má-fé da cobrança.  

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões às fls. 137/138.
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A  Procuradoria  de  Justiça  manifestou-se  pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 145/148).

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR

1) Agravo Retido

A apelante  manejou  Agravo  Retido,  com objetivo  de
reformar  a  decisão  liminar  que  determinou que  esta  se  abstivesse  de
promover descontos no benefício de aposentadoria do apelado.

Esta preliminar apreciarei junto com o mérito.

DANOS MORAIS 

O cerne da questão consiste na sentença da Magistrada
monocrática  que  julgou  procedente  o  pedido  inicial  para  declarar
inexistente  o  contrato  de  empréstimo  entre  as  partes,  condenando  a
apelante a devolução em dobro de todas as parcelas indevidamente pagas
pelo  apelado,  condenando  ainda  o  apelante  ao  pagamento  de  uma
indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no percentual de
20% sobre o valor total da condenação.

Analisando os autos observo que foi realizado em nome
do apelado um contrato de empréstimo consignado no valor de R$ 783,35
(setecentos e oitenta e três reais e trinta e cinco centavos) a ser pago em
60 (sessenta) parcelas de R$ 23,76 (vinte e três reais e setenta e seis
centavos).

Analisando ainda os autos, observa-se que a apelante
juntou  às  fls.  90/91,  cópia  do  contrato  de empréstimo onde  consta  a
assinatura do apelado, mas às fls. 12 e 110 constam a cópia da carteira
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de identidade do apelado e a cópia de procuração pública outorgada pelo
apelado  aos  seus  patronos  comprovando  cabalmente  que  o  apelado  é
analfabeto.

Desta  forma,  o  dano  moral  ficou  caracterizado,  pelo
constrangimento, do apelado, um senhor idoso, com mais de setenta anos
de idade, ter que passar pela situação vexatória de ter os rendimentos de
sua  parca  aposentadoria,  diminuídos  por  descontos  indevidos  para  o
pagamento de um empréstimo que nunca contratou.

Com  relação  a  fixação  do  “quantum”  indenizatório,
frise-se, inicialmente, que o valor fixado a título de indenização por Dano
Moral não pode ser ínfimo ou abusivo, mas proporcional à dúplice função
deste instituto indenizatório: reparação do dano, buscando minimizar a
dor da vítima, e punição do ofensor, para que não volte a reincidir.

Na  hipótese  dos  autos,  trata-se  de  indenização  por
dano moral fixada em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Diante  da  valoração  das  provas,  entendo  que  é
adequado o  “quantum”  fixado,  considerando-se  o  constrangimento  e  a
situação vexatória, pelo que passou o apelado um senhor idoso com mais
de  setenta  anos  de  idade,  uma  vez  que  quando  da  fixação  do  valor
indenizatório  deve  o  Magistrado,  por  seu  prudente  arbítrio,  levar  em
consideração as condições econômicas e sociais da ofendida e do causador
do ato ilícito; as circunstâncias do fato; sem esquecer o caráter punitivo
da verba e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento
injustificado.

 
No  mesmo  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça

decidiu que:

“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,
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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) 

Sendo assim, entendo que a sentença vergastada não
deve ser reformada neste ponto.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

O Código de Defesa do Consumidor,  em seu art.  42,
parágrafo único, aborda a matéria da seguinte maneira:

“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.”

Portanto,  segundo  o  legislador  ordinário,  a  única
hipótese em que a repetição em dobro do indébito pode ser excepcionada
seria no caso de engano justificável por parte de quem efetua a cobrança
indevida.

Além  do  engano  justificável,  a  jurisprudência  do
Colendo Superior Tribunal de Justiça passou a exigir um segundo requisito
para a repetição em dobro do indébito, qual seja, a má-fé de quem realiza
a cobrança indevida. Vejamos o seguinte precedente:

“RECLAMAÇÃO.  DIVERGÊNCIA  ENTRE
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ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL ESTADUAL E
A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RESOLUÇÃO STJ
N.  12/2009.  CONSUMIDOR.  DEVOLUÇÃO EM
DOBRO  DO  INDÉBITO.  NECESSIDADE  DE
DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO CREDOR.
1.  A  Corte  Especial,  apreciando  questão  de
ordem levantada na Rcl 3752/GO, em atenção
ao  decidido  nos  EDcl  no  RE  571.572/BA
(relatora  a  Min.  ELLEN  GRACIE),  entendeu
pela  possibilidade  de  se  ajuizar  reclamação
perante  esta  Corte  com  a  finalidade  de
adequar as decisões proferidas pelas Turmas
Recursais dos Juizados Especiais  estaduais à
súmula ou jurisprudência dominante do STJ,
de modo a evitar a manutenção de decisões
conflitantes  a  respeito  da  interpretação  da
legislação  infraconstitucional  no  âmbito  do
Judiciário.
2.  A egrégia Segunda Seção desta Corte
tem  entendimento  consolidado  no
sentido de que a repetição em dobro do
indébito,  prevista  no  art.  42,  parágrafo
único,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  não  prescinde  da
demonstração da má-fé do credor.
3.  Reclamação  procedente.”  (grifos  nossos)
(STJ,  Rcl  4.892/PR,  Rel.  Ministro  RAUL
ARAÚJO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em
27/04/2011, DJe 11/05/2011)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  INCIDÊNCIA
DA SÚMULA 7/STJ. REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  INEXISTÊNCIA  DE
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MÁ-FÉ  DO  CREDOR.  CONDENAÇÃO
AFASTADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1.  O  eg.  Tribunal  de  origem,  à  luz  das
circunstâncias fáticas da causa, concluiu que
não há falar em indenização por dano moral,
pois, quando da inclusão do nome da autora
nos  órgãos  de  proteção  ao  crédito,  esta  se
encontrava inadimplente. Destarte, no caso, a
alteração  de  tais  conclusões  demandaria  a
análise do acervo fático-probatório dos autos,
o  que é vedado pela  Súmula 7 do Superior
Tribunal  de  Justiça.  2.  A  Segunda  Seção
desta  Corte  firmou  o  entendimento  de
que  a  devolução  em dobro  dos  valores
pagos indevidamente somente é possível
quando demonstrada a má-fé do credor,
o  que  não  ocorreu  no  caso  dos  autos.
Precedentes. 3.  In  casu,  a  inexistência  de
má-fé  da  parte  recorrida  foi  expressamente
reconhecida  pelas  instâncias  ordinárias.  Tal
conclusão  somente  pode  ser  afastada  por
meio  de  novo  exame  do  acervo  fático-
probatório  constante  dos  autos,  providência,
contudo,  vedada  na  via  estreita  do  recurso
especial (Súmula 7/STJ).
4. Agravo interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  1118535/SP,  Rel.  Ministro
LÁZARO  GUIMARÃES  (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO  TRF  5ª  REGIÃO),  QUARTA
TURMA,  julgado  em  28/11/2017,  DJe
04/12/2017)

Observando o conjunto probatório dos autos,  não há
elementos para afirmar que houve má-fé na conduta da apelante, apesar
do  comportamento  desidioso  e  da  falta  de  cautela  ao  conceder
empréstimos financeiros sem cercar-se das devidas garantias a cerca da
apresentação de documentos.
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Desta forma entendo que a sentença merece reforma
neste ponto,  para que a apelante seja condenada a restituir  na forma
simples todas as parcelas indevidamente pagas pelo apelado.

Com relação ao pedido de expedição de ofício ao Banco
do Brasil, para informar se os valores creditados foram sacados no caixa e
se foi assinado recibo pelo apelado, não merece prosperar em razão de
que no termo de audiência à fl. 102 consta o seguinte:

“As  partes  não  tem  interesse  em  produzir
outras  provas  e  requerem,  desde  já,  o
julgamento antecipado da lide.”

Sendo assim tendo a apelante afirmado em audiência
que não pretendia produzir provas, não pode neste momento processual
fazer  requerimento  neste  sentido,  pois  operou-se  a  preclusão
consumativa.

Com  relação  a  preliminar  de  agravo  retido  resta
prejudicada em razão dos fatos narrados acima.

 ISTO  POSTO,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO APELATÓRIO,  para reformar a  sentença apenas para que a
apelante  seja  obrigada  a  restituir  na  forma simples  todas  as  parcelas
indevidamente pagas pelo apelado.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o

Excelentíssimo Senhor Doutor João Batista Barbosa (Juiz convocado para

substituir o  Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides).
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Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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