
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0000955-38.2014.815.1201
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da Vara Única da Comarca de Araçagi
EMBARGANTE: Banco Itaú BMG Consignado S.A. (Adv. Wilson Sales Belchior -  OAB/PB

17.314-A)
EMBARGADO: Marlene Vitorino de Macedo (Adv. Humberto de Sousa Felix - OAB/PB

5069)

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
OMISSÃO.  EXISTÊNCIA.  FRAUDE  NA  CONTRATAÇÃO  DE
VÁRIOS  EMPRÉSTIMOS.  CIRCUNSTÂNCIA  QUE  ATRAI  A
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC.
ÔNUS DE PROVAR A INEXISTÊNCIA DA MÁ-FÉ DE QUE NÃO
SE  DESINCUMBIU  O  EMBARGANTE.  MANUTENÇÃO  DA
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  ACOLHIMENTO  PARCIAL  DOS
EMBARGOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

-  Embora seja  corrente o entendimento de que “a restituição do
indébito  deve  ser  simples  e  não  em dobro,  quando  não  há  nos
autos prova de que a instituição financeira tenha agido com dolo
ou má-fé  na cobrança,  como ocorrido na casuística”1,  o  caso em
discussão carrega traço diferenciador dos demais,  na medida em
que a instituição admitiu várias operações com os dados da mesma
pessoa,  sem qualquer  objeção,  o  que reforça a  tese de má-fé da
instituição  financeira.  Nos  moldes  postos,  aliás,  caberia  à
recorrente, na forma do art. 6º, VIII, do CDC, demonstrar a ausência
de  má-fé  na  realização  das  condutas  sequenciadas  que
vilipendiaram  o  direito  da  vítima,  ônus  esse  do  qual  não  se
desincumbiu.  Acolhimento  dos  aclaratórios  apenas  para  sanar  a
omissão, mas sem dar-lhes efeitos infringentes.

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

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da
Paraíba, por unanimidade, acolher em parte os embargos de declaração, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fls. 162.



Relatório

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo Banco Itaú BMG
Consignado S/A contra acórdão que deu “provimento parcial ao recurso para reformar a
sentença e condenar o recorrido a devolver as quantias debitadas da autora em dobro,
arbitrar a indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), determinar que
os juros de mora contem a partir do evento danoso (desconto de cada parcela) e condenar
o recorrido a arcar, integralmente, com custas processuais e honorários advocatícios”.

Inconformada com parcela do provimento a quo, recorre a instituição
financeira ré, aduzindo, em breve síntese, omissão quanto a má-fé do banco e a repetição
do indébito.

Ao  final,  pugna  pelo  acolhimento  dos  embargos,  sanando  as
irregularidades apontadas.

É o relatório.  

VOTO

Compulsando os  autos,  penso que o recurso  merece ser  acolhido,
mas sem efeitos infringentes. Com efeito, embora não tenha efetivamente tratado da má-fé,
enquanto elemento necessário à devolução em dobro, o compulsar dos autos revela que a
embargada foi vítima de várias operações em outros e no banco embargante, conforme é
possível ver nos processos nº 0000929-40.2014.815.1201, 0000930-25.2014.815.1201, 0000956-
23.2014.815.1201, em que o recorrente figura como réu.

No cenário posto, embora seja corrente o entendimento de que “a
restituição do indébito deve ser simples e não em dobro, quando não há nos autos prova
de  que  a  instituição  financeira  tenha  agido  com  dolo  ou  má-fé  na  cobrança,  como
ocorrido na casuística”1,  o caso em discussão carrega traço diferenciador dos demais, na
medida em que a instituição admitiu várias operações com os dados da mesma pessoa,
sem qualquer objeção, o que reforça a tese de má-fé da instituição financeira.

Nos moldes postos, aliás, caberia à recorrente, na forma do art. 6º,
VIII, do CDC, demonstrar a ausência de má-fé na realização das condutas sequenciadas
que vilipendiaram o direito da vítima, ônus esse do qual não se desincumbiu.

Isto posto, acolho em parte os embargos de declaração apenas para
integrar a decisão recorrida,  sem emprestar-lhes,  contudo,  efeitos infringentes.  É como
voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça

1 TJPB – AC 0001716-82.2013.815.0141 – Rel. Des. João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 31/05/2016.



do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, acolher  em  parte  os  embargos  de
declaração, nos termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


