
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004868-52.2012.815.0181 — 5ª Vara Mista de Guarabira. 
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
Apelante : Dinarte Ferreira Gomes
Advogado : Dorivaldo Ferreira Gomes (OAB/PB 11.124) 
Apelada : Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado      : Leila Mejdalani Pereira (OAB/SP 128.457) 

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
— EMPRÉSTIMO PESSOAL — PARCELAS — DÉBITO NA
CONTA  CORRENTE  —  SUCESSIVAS  TENTATIVAS  DE
ADIMPLEMENTO  —  SALDO  INSUFICIENTE  NA  CONTA
BANCÁRIA — INEVITÁVEL MAJORAÇÃO DAS PARCELAS
AO  LONGO  DOS  MESES  —  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO — MANUTENÇÃO — DESPROVIMENTO.

— “(...) Conforme enunciado no art. 186 c/c o art. 927, ambos
do  Código  Civil,  para  que  haja  o  dever  de  indenizar,
imprescindível  a  presença,  simultânea,  dos  pressupostos
ensejadores  da  responsabilidade  civil,  a  saber,  o  ato  ilícito,  o
dano e o nexo causal entre a conduta e o dano.”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
relatados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade, negar provimento ao recurso apelatório.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta por  Dinarte Ferreira Gomes em
face  da  sentença  de  fls.  160/164,  proferida  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Rescisão
Contratual  c/c  Repetição de Indébito e  Dano Moral  e Material proposta  pelo apelante em
desfavor da Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente  procedente  o
pedido  inicial,  declarando abusiva  a  “taxa  de  ressarcimento”,  condenando o  promovido ao
pagamento, em dobro, da referida tarifa, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido.
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Irresignado,  o  apelante  pugna  pela  reforma  da  sentença  para  que  o
demandado seja condenado na quitação do contrato, com a respectiva suspensão dos descontos,
bem como na devolução, em dobro, dos valores descontados em excesso e indenização pelos
danos morais sofridos. (fls. 166/172)

Contrarrazões às fls. 185/200.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
de  fls.  208/211,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  para  que  seja  mantida  a  sentença
recorrida.

É o Relatório. VOTO

Depreende-se  dos  autos  que  o  promovente  firmou  contrato  de
empréstimo pessoal no valor de R$ 885,86 (oitocentos e oitenta e cinco reais e oitenta e seis
centavos) a ser pago em 07 (sete) parcelas de R$ 267,80 (duzentos e sessenta e sete reais e
oitenta centavos) diretamente em sua conta corrente, perfazendo o total de R$ 1.874,60 (hum
mil oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta centavos).

Alega que o instrumento contratual não faz menção expressa da taxa
mensal  e  anual  de  juros  utilizadas,  como também foi  cobrada  “taxa  de  ressarcimento  de
despesas” no valor de R$ 124,02 (cento e vinte e quatro reais e dois centavos). Aduz, ainda, a
efetivação  de  sucessivos  descontos  e  estornos,  inclusive  chegando  a  ocorrer  mais  de  um
desconto em um único mês, totalizando em R$ 5.173,26 (cinco mil cento e setenta e três reais
e vinte e seis centavos) o montante descontado até ingressar com a demanda.

Diante  dos  fatos,  ajuizou  a  presente  ação  judicial  pugnando  pela
rescisão  do  negócio  jurídico,  revisão  contratual  com  devolução  em  dobro  dos  valores
descontados indevidamente, bem como ao pagamento de danos morais.

Na  sentença  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente  procedente  o
pedido inicial,  declarando abusiva a “taxa de ressarcimento”, condenando o promovido ao
pagamento, em dobro, da referida tarifa, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido.

Irresignado,  o  apelante pugna pela  reforma da  sentença para que o
demandado  seja  condenado  na  quitação  do  contrato,  com  a  respectiva  suspensão  dos
descontos,  bem  como  na  devolução,  em  dobro,  dos  valores  descontados  em  excesso  e
indenização pelos danos morais sofridos.

Pois bem.

Analisando os argumentos ventilados pela parte apelante, entendo que,
quanto à força obrigatória dos contratos, é cediço que há muito vem sendo abrandada pela
doutrina  civilística,  havendo  forte  influxo  de  normas  de  natureza  cogente  objetivando
assegurar  a  igualdade  substancial  entre  as  partes  nos  pactos  celebrados  na  seara  privada,
mormente naqueles em que se aplicam a legislação consumerista. 

Deste  modo,  restando  reconhecida  a  abusividade  na  imposição  de
cláusulas  contratuais  que  mitiguem  ou  simplesmente  aniquilem  os  direitos  da  parte
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hiposuficiente da relação, justifica-se a revisão contratual, afastando a validade das mesmas
sem qualquer vulneração ao princípio da pacta sunt servanda. 

Acontece  que  embora  o  autor  afirme  a  existência  de  juros  e  taxas
exorbitantes no contrato de empréstimo realizado com a demandada, os documentos por ele
juntados (fls. 23/40), notadamente as cópias de extratos bancário, demonstram as tentativas
dos descontos das parcelas firmadas e, diante da ausência de saldo suficiente, o respectivo
estorno do débito.

Ratificando  os  documentos  juntados  pelo  próprio  demandante,  a
instituição  bancária  apresentou  documentos  (fls.  104/108),  juntamente  com  a  peça
contestatória, demonstrando os valores e as diversas tentativas de débito na conta corrente do
promovente, na tentativa de quitação das parcelas pactuadas.

Como salientado no parecer ministerial, os documentos trazidos pelas
partes  evidenciam  insuficiência  mensal  de  saldo  da  conta  corrente  do  promovente,
ocasionando  diversos  descontos  em  valores  menores  ao  firmado,  objetivando  alcançar  o
adimplemento do contrato.

Afirma ainda que, diante do inadimplemento do apelante, não poderia
este almejar que sobre o valor originalmente pactuado não incidisse os juros moratórios e a
multa contratual, situação que fez com que o montante da dívida sofresse majoração ao longo
dos meses.

Neste sentido, não há como deferir o pleito inicial que visa a quitação
do contrato, com a respectiva suspensão dos descontos, bem como na devolução, em dobro,
dos valores descontados em excesso, quando o recorrente deu ensejo às diversas tentativas de
quitação das parcelas ajustadas, em virtude da ausência de saldo na conta bancária.

Nesta  esteira,  embora  as  questões  consumeristas  devam  ser
interpretadas de forma mais benéfica aos consumidores, devido à sua notória hipossuficiência
frente aos fornecedores de serviços e produtos, compete ao consumidor desincumbir-se, ao
menos, do ônus mínimo da prova.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Sabe-se que,  nos  termos do art.  14 do CDC, a responsabilidade do
fornecedor de serviços é objetiva. Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos
relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Vale ressaltar, contudo, que de acordo com §3º do supramencionado
dispositivo, não haverá a responsabilidade do fornecedor quando inexistir defeito no serviço
prestado ou quando o fato ocorrer por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Art. 14. 'Omissis'
(...)
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§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro..

Desse modo, pelas provas colhidas ao caderno processual, não restou
devidamente comprovada a prática de qualquer ilicitude da empresa demandada para ensejar
sua condenação ao pagamento de indenização pelos danos morais alegados na inicial.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  PRODUÇÃO  DE
PROVA  ORAL.  DISPENSA  PELA  PARTE  INTERESSADA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  VOO  INTERNACIONAL.  EMBARQUE  NÃO  EFETIVADO.
ALEGAÇÃO  DE  PRÁTICA  ABUSIVA  PELA  COMPANHIA  AÉREA.
OVERBOOKING.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  FATO  CONSTITUTIVO  DO
DIREITO ALEGADO. ÔNUS DA DEMANDANTE. APLICAÇÃO DO ART.
333,  I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PRESSUPOSTOS  DO  ART.
186  C/C  ART.  927,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  AUSÊNCIA.  DEVER  DE
INDENIZAR  INEXISTENTE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO  NEGADO.  -  Tendo  a  parte  interessada  informado
expressamente  o  seu  desinteresse  pela  produção  de  provas  e  postulado  o
julgamento antecipado da lide,  é de se afastar a alegação de cerceamento de
defesa  em decorrência  da  não  produção de  prova  oral.  -  A possibilidade  de
inversão  do  ônus  da  prova  em  favor  da  parte  hipossuficiente,  nos  moldes
previstos no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga
a  parte  de  comprovar  minimamente  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito.  -
Conforme enunciado no art.  186 c/c  o  art.  927,  ambos  do Código Civil,
para  que  haja  o  dever  de  indenizar,  imprescindível  a  presença,
simultânea,  dos  pressupostos  ensejadores  da  responsabilidade  civil,  a
saber, o ato ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00315195820108152003,  -  Não
possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. Em 12-05-2015)

Sendo assim, agiu acertadamente o magistrado de primeiro grau, não
havendo motivos ensejadores para modificação da sentença.

Feitas estas considerações, em harmonia com parecer ministerial, nego
provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto. 

Presidiu o julgamento com voto, o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de
Albuquerque (Presidente).Presentes no julgamento o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) (Relator), e a
Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exmº.  Dr.  Marcus  Vilar  Souto
Maior, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 13 de Março de 2018.

João Batista Barbosa
                                    Juiz Convocado/ Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004868-52.2012.815.0181 — 5ª Vara Mista de Guarabira. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta por  Dinarte Ferreira Gomes em
face  da  sentença  de  fls.  160/164,  proferida  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Rescisão
Contratual  c/c  Repetição de Indébito e  Dano Moral  e Material proposta  pelo apelante em
desfavor da Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

Na  sentença,  o  magistrado  a  quo julgou  parcialmente  procedente  o
pedido  inicial,  declarando abusiva  a  “taxa  de  ressarcimento”,  condenando o  promovido ao
pagamento, em dobro, da referida tarifa, com juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária pelo INPC, a contar do pagamento indevido.

Irresignado,  o  apelante  pugna  pela  reforma  da  sentença  para  que  o
demandado seja condenado na quitação do contrato, com a respectiva suspensão dos descontos,
bem como na devolução, em dobro, dos valores descontados em excesso e indenização pelos
danos morais sofridos. (fls. 166/172)

Contrarrazões às fls. 185/200.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer
de  fls.  208/211,  opinou  pelo  desprovimento  do  recurso,  para  que  seja  mantida  a  sentença
recorrida.

É o Relatório. 

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 08 de novembro de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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