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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000528-95.2014.815.0601
ORIGEM: Juízo de Direito da Comarca de Belém
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Banco do Brasil S. A. (Adv. Sérvio Túlio de Barcelos – OAB/PB n. 20.412-A)
APELADO:  Manoel  Cândido  Ribeiro  (Adv.  Carlos  Eduardo  Bezerra  de  Almeida  –
OAB/PB n. 17.010)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS,
MATERIAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  BANCO.
APLICAÇÃO  DE  VALOR  EM  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.
INDISPONIBILIDADE  DO  NUMERÁRIO.  PROVA  DA
CONTRATAÇÃO.  NÃO  JUNTADA  NO  TRANSCORRER  DA
LIDE.  APRESENTAÇÃO  COM  A  APELAÇÃO.
EXTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRESENTAÇÃO  EM  MOMENTO
ANTERIOR.  CPC,  ART.  435,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.
PRECLUSÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE
INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VÍTIMA  IDOSA.  OBSERVÂNCIA  A  CRITÉRIOS  DE
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  DEVOLUÇÃO
EM  DOBRO.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

-  “É lícito às partes juntar aos autos documentos novos a qualquer
tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, para contrapô-los aos que forem produzidos nos
autos  e  nos  demais  casos  já  apontados.  Os  documentos  novos
devem ser apresentados no momento em que a parte afrma fato
novo, fato velho de ciência nova, quando surge a necessidade de
contrapô-los  aos  que  forem  produzidos  nos  autos,  quando  o
documento,  antes  inacessível,  se  torna  acessível  ou,  ainda,  no
momento em que a parte puder falar sobre fato alegado pela parte
contrária ou sobre o fato instrumental invocado de ofício pelo juiz,
sob pena de preclusão”1. No caso dos autos, o recorrente não logrou

1 (Novo código  de processo  civil  comentado I  Luiz  Guilherme Marinoni,  Sérgio  Cruz Arenhart,  Daniel  Mitidiero.  --São  Paulo:



demonstrar  nenhuma  das  hipóteses  que  autorizariam  a
apresentação tardia da prova, de maneira que o não conhecimento
dos documentos é medida que se impõe.

- Na fiação do valor da indenização pelos danos morais,  não se
pode  desprezar  a  condição  do  autor,  pessoa  idosa,  com
aproiimadamente 92 anos de idade na data dos fatos, bem como as
aflições  e  agruras  decorrentes  da  indisponibilidade  ilegal  de
signifcativo  numerário  (R$  5.000,00  –  cinco  mil  reais),,  que
pretendia utilizar para tratamento de saúde. Registre-se, outrossim,
a vulnerabilidade do demandante, não apenas por sua condição de
consumidor, mas de pessoa idosa, circunstância em que condutas
ilícitas  podem ter  um potencial  bem mais  agressivo  do  que em
pessoas  jovens.  No  conteito  posto,  inegável  que  a
indisponibilidade  do  dinheiro  por  36  (trinta  e  seis),  meses  tem
efetivo  poder  de  causar  severas  perturbações  psicológicas,
notadamente  em  pessoa  com  idade  avançadíssima.  Dano  moral
confgurado. 

- “[…] não eiistindo, nos autos, prova adequada da efetiva adesão
da  consumidora  ao  contrato  de  título  de  capitalização,  resta
confgurada a prática abusiva e a má-fé da instituição fnanceira,
que procedeu à cobrança do respectivo valor. Diante da cobrança
indevida,  do  efetivo  pagamento  e  da  ineiistência  de  qualquer
justifcativa  ao  ocorrido,  está  maculada  a  boa-fé  que  deve  estar
presente em toda relação contratual, o que justifca a incidência da
dobra prevista no art. 42 da Lei n. 8.078/90”.2

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que fguram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento à f.111.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais e materiais
cumulada com repetição de indébito proposta por Manoel Cândido Ribeiro em desfavor
do Banco do Brasil S. A.

Na sentença, o magistrado registrou que a instituição bancária não

Editora Revista dos Tribunais, 20 I 5.p. 449)
2 TJDF -  20150110774577 0023216-13.2015.1.07.0001 – Rel.  Des.  Josapha Francisco dos Santos – 5ª  T.  Cível  –  j.  17/01/2016 -  DJE

24/01/2016)



logrou  demonstrar  a  contratação  do  plano  de  capitalização  pelo  autor,  daí  porque
condenou o banco a devolver o valor aplicado ilegalmente em dobro (R$ 10.000,00 – dez
mil reais) e a pagar indenização por danos morais equivalentes a R$ 3.000,00 (três  mil
reais).

Inconformado, recorre o promovido aduzindo que os documentos
juntados com o recurso revelam que o produto foi contratado pela procuradora do autor,
Sra. Maria José Ribeiro da Silva. Argumenta que a inadmissão dos documentos ensejará o
enriquecimento indevido do promovente.

Acrescenta não estarem presentes os requisitos da responsabilidade
civil, notadamente o dano moral, eis que o caso importaria apenas mero aborrecimento.
Ressalta, outrossim, o alto valor da indenização por danos morais fxada na sentença.

Ademais, assevera não haver comprovação do dano material, posto
não  ter  o  recorrido  demonstrado  os  prejuízos  experimentados.  Ao  fnal,  pugna  pelo
provimento do recurso para reformar a sentença,  afastando-se a condenação,  inclusive
quanto aos honorários advocatícios.

Em sede de contrarrazões, o promovido alegou a extemporaneidade
da  apresentação  dos  documentos,  bem  assim  levantou  a  falsidade  das  assinaturas
constantes  no contrato de capitalização.  Aponta,  ainda,  a  prática  de venda casada e  o
desrespeito  ao  art.  6º,  III.  No  mais,  afrmou  estarem  presentes  os  elementos  da
responsabilidade civil e pediu o desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 171, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  a  autor,  ora  apelado,  aforou  a  presente
demanda objetivando o cancelamento do contrato de capitalização mensal, bem como o
recebimento de indenização por danos morais  e devolução de indébito decorrentes da
contratação supostamente indevida de plano de capitalização mensal.

Em  razão  da  relevância  do  tema  para  o  desenvolvimento  do
raciocínio do voto, necessário fazer uma pequena narrativa sobre a juntada das provas aos
autos.

Por ocasião da contestação, o banco defendeu que o título havia sido
contratado  pela  procuradora  do  autor,  oportunidade  em  que  não  fez  a  juntada  de
qualquer  prova.  Posteriormente,  quando  da  audiência  de  instrução,  pediu  prazo  ao
magistrado para juntada dos contratos e demais documentos, tendo permanecido inerte



mesmo com o deferimento  do pedido.  Somente por  ocasião  da apelação,  o  recorrente
juntou a documentação referida, que aponta, em tese, que a procuradora do recorrido foi
quem contratou o serviço.

Esclarecidos tais fatos, importante ressaltar que muito embora haja
indícios de que a procuradora do apelado tenha contratado o plano de capitalização, o que
teria o potencial de afastar a ilicitude da conduta, não se pode desprezar a desídia do réu
na juntada das provas que lhe cabia produzir (art. 373, II).

Com efeito, a teor do que disciplina o art. 435, do CPC,  “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”.

Note-se, desde logo, que a autorização para a juntada “a qualquer
tempo”  refere-se  a  documentos  novos,  considerados  aqueles  como  aptos  a  provar  o
acontecimento de fatos depois daqueles articulados ou para contrapô-los aos que foram
apresentados pela parte adversa. 

No  cenário  posto,  não  se  trata  de  documentos  novos,  eis  que  o
recorrente os  possuía  antes  mesmo da  própria  ação,  deixando de apresentá-los  com a
contestação e após ter prazo deferido para tanto. 

Ademais, não apresentou o apelante justifcativa plausível capaz de
justifcar sua inércia,  tal  como prever o Parágrafo único do art.  435, que permite  “[…]
também  a  juntada  posterior  de  documentos  formados  após  a  petição  inicial  ou  a
contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após
esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-
los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de
acordo com o art. 5º”.

Sobre o tema, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero:

“É lícito às partes juntar aos autos documentos novos a qualquer
tempo, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois
dos articulados, para contrapô-los aos que forem produzidos nos
autos  e  nos  demais  casos  já  apontados.  Os  documentos  novos
devem ser apresentados no momento em que a parte afrma fato
novo, fato velho de ciência nova, quando surge a necessidade de
contrapô-los  aos  que  forem  produzidos  nos  autos,  quando  o
documento,  antes  inacessível,  se  torna  acessível  ou,  ainda,  no
momento em que a parte puder falar sobre fato alegado pela parte
contrária ou sobre o fato instrumental invocado de ofício pelo juiz,
sob pena de preclusão”3. 

3 (Novo código  de processo  civil  comentado I  Luiz  Guilherme Marinoni,  Sérgio  Cruz Arenhart,  Daniel  Mitidiero.  --São  Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 20 I 5.p. 449)



No caso dos autos, o recorrente não logrou demonstrar nenhuma das
hipóteses  que  autorizariam  a  apresentação  tardia  da  prova,  de  maneira  que  o  não
conhecimento dos documentos é medida que se impõe. Superada tal questão, passo ao
exame dos demais temas trazidos à colação pelo recorrente.

No  que  toca  ao  dano  moral,  penso  que  não  há  razões  para  seu
afastamento, tampouco redução da indenização. Neste particular, não se pode desprezar a
condição do autor,  pessoa idosa, com aproximadamente 92 anos de idade na data dos
fatos,  bem  como  as  afições  e  agruras  decorrentes  da  indisponibilidade  ilegal  de
signifcativo  numerário  (R$  5.000,00  –  cinco  mil  reais),  que  pretendia  utilizar  para
tratamento de saúde.

Registre-se, outrossim, a vulnerabilidade do demandante, não apenas
por sua condição de consumidor, mas de pessoa idosa, circunstância em que condutas
ilícitas podem ter um potencial bem mais agressivo do que em pessoas jovens.

No contexto posto, inegável que a indisponibilidade do dinheiro por
36 (trinta e seis)  meses tem efetivo poder de causar severas perturbações psicológicas,
notadamente em pessoa com idade avançadíssima. Não há dúvida, portanto, dos danos
experimentados.

Quanto  ao  valor,  a indenização  por  dano  moral  deve  ser  fxada
mediante prudente arbítrio do juiz,  conforme princípio da razoabilidade,  observados a
fnalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar  enriquecimento  sem causa,  nem pode  ser
ínfmo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.  O STJ preceitua o
seguinte:

“(...), 3.  É assente que o quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade econômica  do réu. 4.  A jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da eiemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fie um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. (...),” (STJ, Resp 716.947, Min. Luiz Fui –
T1 – Dj 28/04/2006),.

No  caso,  penso  que  a  quantia  foi  arbitrada  em primeiro  grau  de
forma módica, incapaz de causar enriquecimento indevido ao promovente, estando, pois,



apta a amenizar o sofrimento experimentado pelo recorrente.

De  outro  lado,  quanto  à  devolução  dos  valores  capturados  para
aplicação, creio que o recurso não merece prosperar. É que “[…] não eiistindo, nos autos,
prova adequada da efetiva adesão da consumidora ao contrato de título de capitalização,
resta confgurada a prática abusiva e a má-fé da instituição fnanceira, que procedeu à
cobrança do respectivo valor. Diante da cobrança indevida, do efetivo pagamento e da
ineiistência de qualquer justifcativa ao ocorrido, está maculada a boa-fé que deve estar
presente em toda relação contratual, o que justifca a incidência da dobra prevista no art.
42 da Lei n. 8.078/90”.4

No mesmo sentido:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  TÍTULO  DE  CAPITALIZAÇÃO.
DESCONTO  EM  CONTA  CORRENTE.  CONTRATAÇÃO  NÃO
COMPROVADA.  DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  CABIMENTO.
ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CDC.  DANOS  MORAIS
INOCORRENTES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME”5. 

“APELAÇÃO CÍVEL.  TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO. SERVIÇO
NÃO CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA.  PAGAMENTO
EM  DOBRO.  ART.  42,  PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  CDC.
INCIDÊNCIA DO DOBRO SOBRE O TOTAL INDEVIDAMENTE
COBRADO.  DEVOLUÇÃO  PARCIAL  NÃO  INTERFERE  NA
BASE DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. A instituição fnanceira
que desconta do correntista valor relativo a título de capitalização
não contratado é responsável pela devolução em dobro da cobrança
indevida  na  inteligência  do  art.  42  parágrafo  único  do  CDC.
Imprestável  para  alteração  da  base  de  cálculo  da  indenização  o
valor já restituído voluntariamente pela instituição fnanceira”.6

Expostas  estas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso,
mantendo integralmente a sentença atacada. É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
do voto do relator.

4 TJDF -  20150110774577 0023216-13.2015.1.07.0001 – Rel.  Des.  Josapha Francisco dos Santos – 5ª  T.  Cível  –  j.  17/01/2016 -  DJE
24/01/2016)

5 (TJRS - Recurso Cível Nº 71006170641, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca,
Julgado em 27/07/2016).

6 TJDF - 20150110774536 0023212-73.2015.1.07.0001 – Rel. Des. Carmelita Indiano Americano do Brasil Dias – 2ª T. Cível – j. 01/06/16 –
DJE 06/06/2016.



Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 01 de maio de 2011.

João Pessoa, 09 de maio de 2011.

Desembargador João Alves da Silva
Relator
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