
 
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0000747-19.2016.815.0511
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE      : Banco Bradesco S/A
ADVOGADA    : Andrea Formiga Dantas de Rangel Moreira, OAB-PB nº 

          21.740-A
APELADA : Maria Serafim da Silva
ADVOGADA : Gleysiane Kelly Souza Lira, OAB-PB 15.844
ORIGEM : Juízo da Vara Única de Pirpirituba 
JUIZ (A) : Andressa Torquato Silva

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO
CUMULADA  COM REPETIÇÃO  DO INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DOCUMENTOS  ANTIGOS  JUNTADOS  COM  A
PEÇA  APELATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ARTS. 434 E 435, DO CPC/15.
CONTRATAÇÃO  DE  FORMA  FRAUDULENTA.
DESCONTO  INDEVIDO  EM  BENEFÍCIO  DE
PREVIDÊNCIA.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO
DE VALOR DA INDENIZAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO QUE SE
IMPÕE.  PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

-  A  prova  revelou  que  o  Banco  Réu  efetuou
descontos indevidos no benefício de previdência da
Autora, relacionados com empréstimo que nunca foi
contratado.  Demonstrada  a  fraude.  Falha
operacional imputável à Instituição Financeira.

- Quantum indenizatório dos danos morais reduzido
para  o  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),
porquanto  atendidos  os  pressupostos  de
razoabilidade e proporcionalidade.

-  O  consumidor  cobrado  indevidamente  faz  jus à
repetição de indébito, em dobro, nos termos do que
dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor. 
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER  PARCIALMENTE  o  Apelo, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 108.

 RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Bradesco

S/A  contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juiz  da Vara  Única  da  Comarca  de

Pirpirituba, que julgou procedente a Ação proposta por Maria Serafim da Silva

em face do Apelante, declarando inexistente os débitos discutidos nos autos e

condenando o Banco a devolver  os valores descontados indevidamente em

dobro,  bem  como  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$4.000,00

(quatro mil reais).

Em  suas  razões  recursais,  o  Recorrente  requer  a  reforma

integral  da  Sentença,  sustentando  a  legalidade  dos  contratos  firmados.  No

mais,  alegou  a  inexistência  do  dano  moral  e,  alternativamente,  pleiteou  a

redução do quantum indenizatório estipulado. No mais, pede o afastamento da

repetição do indébito em dobro (fls. 60/70)

Contrarrazões apresentadas às fls. 89/95.

A  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  101/104v.,  opinou  pelo

desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  cumpre  destacar  que  o  Apelante  juntou

documentos novos às fls. 72/83.

Sobre o tema o art.  434 do Código de Processo Civil  dispõe

que  “Incumbe  à  parte  instruir  a  petição  inicial  ou  a  contestação  com  os

documentos destinados a provar suas alegações”.
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Excepcionando  o  dispositivo  acima transcrito,  o  art.  435,  do

mesmo diploma legal, permite as partes juntar aos autos documentos novos,

em qualquer fase do processo, quando destinados a provar  fatos ocorridos

depois  dos articulados,  ou  para  contrapô-los  aos que foram produzidos no

caderno processual.

 Nélson  Nery  Júnior,  ao  comentar  o  disposto  no  art.  397

Diploma Processual Civil de 1973, afirma: 

“(...) Documentos novos. A parte tem o dever de demonstrar
que a finalidade da juntada visa a contrapor o documento a
outro, ou a fato ou alegação surgida no curso do processo e
depois de sua última oportunidade de falar nos autos. Não
pode a juntada ser feita com o intuito de surpreender a parte
contrária ou o juízo, ardilosa e maliciosamente, para criar no
espírito  do  julgador,  à  última  hora,  a  impressão  de
encerramento da questão, sem que a outra parte tenha tido
igual  oportunidade  na  dialética  do  processo.  Deve  estar
presente na avaliação do julgador,  sempre,  o princípio  da
lealdade processual,  de sorte  seja permitida  a juntada de
documentos  nos  autos,  apenas  quando  nenhum gravame
houver para a parte contrária (...)” (In. Código de processo
Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante.  8.  ed.  Rev.,
ampl.  e atual.  São Paulo:  Revista  dos Tribunais,  2004,  p.
826). 

Por sua vez, o art. 1014 do mencionado Código estabelece: “As

questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na

apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.” 

Como pode ser visto das regras supramencionadas, é admitida

a juntada de documentos que consubstanciam fatos novos em fase recursal,

mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de

força  maior  que  o  impediu  de  exibi-los  no  momento  oportuno,  o  que  não

ocorreu no presente caso. 

Nesse sentido, ainda, sobre o prisma do CPC/73:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM
A  APELAÇÃO.  DOCUMENTO  NOVO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra
prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a
qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com
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os documentos que forem necessários para provar o direito
alegado,  somente  pode  ser  excepcionada  se,  após  o
ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja,
decorrentes  de  fatos  supervenientes  ou  que  somente
tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior
(CPC, art. 397). 2. Contudo, os documentos apresentados
com a  apelação  não  se  caracterizam propriamente  como
novos,  porquanto,  conforme  assentado  perante  as
instâncias  ordinárias,  a  alimentanda  já  tinha  pleno
conhecimento de sua existência no momento da propositura
da ação revisional  de alimentos,  não lançando mão deles
oportunamente.  3.  Agravo  regimental  a  que  se  nega
provimento. (AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, QUARTA TURMA,  julgado em 03/11/2015,  DJe
25/11/2015)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.
ARMAZENAMENTO  DE  CULTIVARES  EM DESACORDO
COM  A  LEGISLAÇÃO  DE  REGÊNCIA.  LEI  9.456/1997.
DOCUMENTO NOVO. NÃO ENQUADRAMENTO. SÚMULA
7/STJ.  ARMAZENAMENTO  E  CULTIVO  PARA  USO
PRÓPRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANÁLISE.  SÚMULA
7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária em face da
União  com  o  objetivo  de  ver  declarado  nulo  o  auto  de
infração e a multa  imposta  pelo  Ministério  da Agricultura,
Pecuária  e  Abastecimento  (MAPA),  por  terem  sido
encontradas  nos  armazéns  da  recorrente  sementes  em
desacordo com a legislação de regência. 2. O art. 397 do
Código de Processo Civil assim dispõe: "É lícito às partes,
em qualquer  tempo,  juntar  aos  autos  documentos  novos,
quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos  articulados,  ou  para  contrapô-los  aos  que  foram
produzidos nos autos". 3. Contudo, afirma a Corte Local que
os  documentos  juntados  à  Apelação  não  podem  ser
considerados  novos,  visto  que  se tratam de notas  fiscais
que poderiam ter sido juntadas na fase instrutória. (fl. 470,
e-STJ).  4.  Assim,  é inviável  analisar  a  tese defendida  no
Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas
estabelecidas  pelo  acórdão  recorrido,  pois  inarredável  a
revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice
da  Súmula  7/STJ.  Nesse  sentido:  AgRg  no  REsp
1.346.610/MS,  Rel.  Ministro  Benedito  Gonçalves,  Primeira
Turma,  julgado  em 23.4.2013,  DJe 29.4.2013.  5.  No que
aponta  como  violado  o  artigo  10,  I,  da  Lei  9.456/1997
(armazenamento para uso próprio), modificar a conclusão a
que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da
recorrente,  demanda  reexame  do  acervo  fático-probatório
dos  autos,  inviável  em  Recurso  Especial,  sob  pena  de
violação  da  Súmula  7  do  STJ.  6.  Recurso  Especial  não
provido.  (REsp  1526701/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  26/05/2015,
DJe 30/06/2015)

Assim, os referidos documentos não serão considerados para

efeito da análise do Recurso Apelatório.
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 Pois bem.

Compulsando-se  o  caderno  processual,  verifica-se  que  a

demanda se funda na discussão acerca da anulação de débito originário de

empréstimo consignado, supostamente fraudulento,  descontado no benefício

previdenciário da Autora.

A  Sentença  atacada,  como  já  mencionado,  reconheceu  a

nulidade  e  a  ocorrência  do  dano  moral,  arbitrando  a  indenização  em

R$4.000,00 (quatro mil  reais) e determinando, ainda, a devolução em dobro

das parcelas indevidamente descontadas.

É cediço que a relação jurídica exposta nos autos está sujeita

ao regime do Código de Defesa do Consumidor, pois estão caracterizadas as

figuras do consumidor e do fornecedor, personagens capitulados nos artigos 2º

e 3º da Lei Protetiva.

Ainda incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor

do  art.  6º,  inciso  VIII,  do  mesmo  diploma,  na  medida  em  que,  alegada  a

inexistência de relação jurídica, incumbe à Ré comprovar a efetiva contratação

entre as partes.

Nessa medida, cabia ao Demandado comprovar a veracidade e

origem do débito que imputa ao Demandante, a teor do artigo 333, inciso II, do

Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do

Consumidor. 

Dessa  forma,  emerge  a  conclusão  de  que  o  empréstimo

contraído em nome da Autora decorre de fraude, presumindo-se, daí, que a

Empresa  Ré  tenha  agido  com  negligência  ao  não  adotar  as  cautelas

necessárias previamente à celebração da avença irregular.

Logo,  resta caracterizada a ilicitude,  consubstanciada no ato

praticado pelo Banco Réu em permitir a pactuação de empréstimo consignado

fraudulento, bem como visualizada a existência de dano e o nexo causal, tenho

que preenchidos os pressupostos para reconhecer  o dever  de indenizar  da
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Instituição  Financeira,  pois  os  aborrecimentos  provocados  refletiram  de  tal

forma negativamente na vida da Autora, que ocasionou abalo moral passível de

ser indenizado. 

Nesse sentido: 

PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO
DA PESSOA.  REJEIÇÃO.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
CONTA  ABERTA  POR  FALSÁRIO.  RECEBIMENTO  DE
VALORES  DE  EMPRÉSTIMOS  ILICITAMENTE
CONTRAÍDOS.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER
DE  INDENIZAR.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  AO  APELO.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009616520138150171,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 03-03-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
CONTRATO  FIRMADO  COM  TERCEIRA  PESSOA  EM
NOME  DO  AUTOR.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM
FOLHA  DE  PAGAMENTO  DE  APOSENTADORIA.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  QUANTUM  MANTIDO.
PREQUESTIONAMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A prova revelou que o banco efetuou descontos indevidos
no  benefício  previdenciário  do  autor  relacionados  com
empréstimo  que  nunca  foi  contratado.  Demonstrada  a
fraude.  Falha  operacional  imputável  ao  banco.  Danos
morais  "in  re  ipsa".  2.  Contrarrazões  apresentadas  pelo
autor  em relação ao recurso de apelação do Banco BMG
não  conhecidas,  ante  a  apresentação  de  forma
intempestiva. 3. A circunstância de que o banco também foi
vítima  de  fraude  não  é  suficiente  para  elidir  o  nexo  de
imputação de responsabilidade. Deveria ter demonstrado a
adoção  de  medidas  consistentes  na  verificação  da
idoneidade dos documentos. Mas não o fez. Assim, evidente
se mostra  a ocorrência  dos  danos  morais  e  materiais.  4.
Mantido  o  valor  da  compensação  por  danos  morais  em
R$7.000,00 (sete mil  reais)  por  se afigurar  proporcional  e
consentâneo  a  jurisprudência  dessa  Corte.  5.  Não  há
necessidade  de  o  julgador  analisar  todas  as  normas
constitucionais  e  infraconstitucionais  ventiladas  pelo  réu,
para fins de prequestionamento. CONTRARRAZÕES NÃO
CONHECIDAS.  APELO  DESPROVIDO.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70057736415,  Nona  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Iris  Helena  Medeiros
Nogueira, Julgado em 18/12/2013)

Assim, não há o que ser alterado na Sentença nesse ponto.

Quanto à fixação do quantum a ser indenizado, é certo que a

reparação por danos morais têm caráter pedagógico, devendo-se observar a
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proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,  atendidas  as

condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nessas circunstâncias, entendo que o valor indenizatório deve

ser reduzido de R$4.000,00 (quatro mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais),

levando  em  conta  o  caráter  punitivo  compensatório  da  indenização  e  os

parâmetros adotados em casos semelhantes, merecendo reparo a Sentença

nesse capítulo.

Repetição do Indébito

No que se refere a repetição do indébito, tenho que o  Banco

demandado não logrou comprovar a autorização para o desconto no benefício

da Autora, razão pela qual se mostra procedente o pedido de restituição de

indébito formulado.

Com  efeito,  o  consumidor  cobrado  indevidamente  faz  jus à

repetição de indébito em dobro  dos valores descontados indevidamente dos

seus proventos mensais, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo

42 do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos: 

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.

Nesse sentido, está Câmara Cível já decidiu em processo de

minha relatoria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  CUMULADA  COM
CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DE
FORMA  FRAUDULENTA.  DESCONTO  INDEVIDO  EM
BENEFÍCIO  PREVIDÊNCIÁRIO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUNTENÇÃO  DO
VALOR  ARBITRADO.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.  Quantum  da
condenação por danos morais deve ser mantida, por achar-
se condizente com a intensidade das lesões sofridas e com
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a  equação:  função  pedagógica  x  enriquecimento
injustificado, à luz, ainda, dos parâmetros desta Corte, em
casos  análogos. O consumidor  cobrado  indevidamente
faz jus à repetição de indébito, em dobro, nos termos do
que dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de
Defesa do Consumidor.  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00018501920108150981,  -  Não  possui  -,
Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 21-01-2015) 

Desse modo, a Sentença não merece reparo, também, nessa

parte.

Com essas considerações, PROVEJO  PARCIALMENTE  o

Apelo,  reduzindo  o  valor  indenizatório  para  R$  3.000,00  (três  mil  reais),

corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a data desta Decisão, acrescido

de juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, mantendo a Sentença nos

demais termos.

Condeno  o  Apelante  ao  pagamento  de  honorários

sucumbenciais  recursais,  os quais arbitro em 5% (cinco por cento)  sobre o

valor da condenação.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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	Por sua vez, o art. 1014 do mencionado Código estabelece: “As questões de fato, não propostas no juízo inferior, poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.”
	Como pode ser visto das regras supramencionadas, é admitida a juntada de documentos que consubstanciam fatos novos em fase recursal, mas, ainda assim, condicionada à demonstração, pela parte, da existência de força maior que o impediu de exibi-los no momento oportuno, o que não ocorreu no presente caso.
	Nesse sentido, ainda, sobre o prisma do CPC/73:
	AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO. DOCUMENTO NOVO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial ou a contestação com os documentos que forem necessários para provar o direito alegado, somente pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação, surgirem documentos novos, ou seja, decorrentes de fatos supervenientes ou que somente tenham sido conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art. 397). 2. Contudo, os documentos apresentados com a apelação não se caracterizam propriamente como novos, porquanto, conforme assentado perante as instâncias ordinárias, a alimentanda já tinha pleno conhecimento de sua existência no momento da propositura da ação revisional de alimentos, não lançando mão deles oportunamente. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 1247724/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015)
	ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ARMAZENAMENTO DE CULTIVARES EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. LEI 9.456/1997. DOCUMENTO NOVO. NÃO ENQUADRAMENTO. SÚMULA 7/STJ. ARMAZENAMENTO E CULTIVO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA 7/STJ. 1. Trata-se, na origem, de Ação Ordinária em face da União com o objetivo de ver declarado nulo o auto de infração e a multa imposta pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por terem sido encontradas nos armazéns da recorrente sementes em desacordo com a legislação de regência. 2. O art. 397 do Código de Processo Civil assim dispõe: "É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos". 3. Contudo, afirma a Corte Local que os documentos juntados à Apelação não podem ser considerados novos, visto que se tratam de notas fiscais que poderiam ter sido juntadas na fase instrutória. (fl. 470, e-STJ). 4. Assim, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.346.610/MS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 23.4.2013, DJe 29.4.2013. 5. No que aponta como violado o artigo 10, I, da Lei 9.456/1997 (armazenamento para uso próprio), modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7 do STJ. 6. Recurso Especial não provido. (REsp 1526701/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 30/06/2015)

	Assim, os referidos documentos não serão considerados para efeito da análise do Recurso Apelatório.
	Pois bem.
	Compulsando-se o caderno processual, verifica-se que a demanda se funda na discussão acerca da anulação de débito originário de empréstimo consignado, supostamente fraudulento, descontado no benefício previdenciário da Autora.

	Ainda incide, na espécie, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do mesmo diploma, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica, incumbe à Ré comprovar a efetiva contratação entre as partes.
	Nessa medida, cabia ao Demandado comprovar a veracidade e origem do débito que imputa ao Demandante, a teor do artigo 333, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.
	PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA PESSOA. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA ABERTA POR FALSÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES DE EMPRÉSTIMOS ILICITAMENTE CONTRAÍDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO AO APELO. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009616520138150171, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 03-03-2015)
	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.

	APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO. CONTRATAÇÃO DE FORMA FRAUDULENTA. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO. MANUNTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO. REPETIÇÃO EM DOBRO. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. Quantum da condenação por danos morais deve ser mantida, por achar-se condizente com a intensidade das lesões sofridas e com a equação: função pedagógica x enriquecimento injustificado, à luz, ainda, dos parâmetros desta Corte, em casos análogos. O consumidor cobrado indevidamente faz jus à repetição de indébito, em dobro, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00018501920108150981, - Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS, j. em 21-01-2015)
	Condeno o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais recursais, os quais arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor da condenação.
	É o voto.
	Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram do julgamento, além do Relator, o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos, o Excelentíssimo Doutor Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir a Excelentíssima Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.
	Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
	Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 10 de abril de 2018.
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