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AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  ÔNUS  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PRELIMINAR.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO
DE  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO.  REJEIÇÃO.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
FRAUDULENTO.  DESCONTOS  INDEVIDOS.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
CABIMENTO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA.  TEORIA  DO  RISCO.  CONDUTA
ILÍCITA.  DANO MORAL IN RE IPSA.  DEVER
DE  INDENIZAR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  MINORAÇÃO
INDEVIDA.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
DEVIDA. APELO DESPROVIDO.

- O pleito de suspensão da ação proposta em face de
instituição financeira, que se encontra em liquidação
extrajudicial,  somente  merece  acolhimento  na  fase
executória,  não  se  aplicando na  etapa  cognitiva  do
processo,  quando  ainda  em  discussão  a  própria
existência do direito.

− Não  obstante  o  contrato,  que  gerou  os
descontos  na  pensão  recebida  pela  autora,  ter  sido
feito por terceiro, mediante fraude, tal fato não afasta
a  responsabilidade  da  instituição  financeira,  que
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responde  objetivamente  pelos  danos  causados  aos
seus clientes na prestação de serviços,  assumindo o
risco da atividade a que se propõe a exercer.

− A dedução indevida no benefício previdenciário
recebido  pela  promovente  decorrente  de  parcela  de
empréstimo  não  contratado,  configura  dano  moral
indenizável,  que  nesse  caso  ocorre  de  forma
presumida (in re ipsa), prescindindo assim de prova
objetiva.

− O valor  indenizatório  arbitrado  não comporta
redução,  pois  em  conformidade  com  o  parâmetro
usualmente  adotado  por  esta  Câmara  Cível  em
situações análogas.

− Não  agindo  a  instituição  financeira  com  a
cautela  necessária,  no  momento  da  celebração  do
negócio,  os  valores  descontados  indevidamente
devem ser devolvidos a autora. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interpostas pelo  Banco  Cruzeiro
do Sul S/A contra sentença proferida pelo juízo da Comarca de Santa Luzia,
nos autos da “Ação de Cancelamento de ônus c/c Repetição do Indébito c/c
Indenização por Danos Morais”  movida por  Telmira de Fátima Gambarra
Nóbrega Morais.

Na peça de ingresso (fls. 02/08), a autora relata, em síntese, que
percebeu a redução dos valores recebidos a título de pensão por morte, e, após
buscar informações junto à Previdência Social, tomou conhecimento de que
fora  realizado  um  empréstimo  consignado  em  seu  nome  no  valor  de  R$
2.534,35 (dois mil, quinhentos e trinta e quatro reais e trinta e cinco centavos),
a ser pago em 60 (sessenta) parcelas no valor de R$ 83,00 (oitenta e três reais).

Afirma  que  não  firmou  o  empréstimo  mencionado  e  “para
piorar ainda mais a sua situação, a promovida enviou à sua residência um
boleto para pagamento no importe de R$ 1.868,99”. 

Insatisfeita com o ocorrido, ingressou com a presente demanda
pugnando  pelo  cancelamento  do  contrato,  pela  condenação  do  Banco  ao
pagamento de indenização por danos morais, bem como pela devolução em
dobro dos valores descontados indevidamente.  

Apelação Cível nº 0000935-68.2014.815.0321 2



Contestação  apresentada  pelo  Banco  Cruzeiro  do  Sul  (fls.
26/39),  alegando,  preliminarmente,  que  o  processo  deve  ser  extinto  sem
resolução  do  mérito  em  razão  do  promovido  se  encontrar  em  liquidação
extrajudicial. No mérito, defendeu a inexistência de ato ilícito praticado pelo
Banco,  razão  pela  qual  os  pedidos  de  desconstituição  do  contrato,  de
indenização por danos morais e de devolução dos valores descontados não
podem ser acolhidos. 

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 89/90). 

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, o MM. Juiz julgou
parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (fls. 115/117v.):

“DESARTE,  pelos  fundamentos  expostos  JULGO
PROCEDENTE,  EM PARTE,  OS  PEDIDOS,  e  em
consequência, nos termos do art. 269, I, CPC, julgo
extinto  o  processo  com resolução  do  mérito,  para
condenar a promovida a:
a)  condenar  o  promovido  a  restituir  em  forma
simples os valores já descontados até o momento e,
do  que  vier  a  ser  descontado,  posteriormente,  no
benefício  previdenciário  da  promovente,  pertinente
ao contrato nº 474684814, cujos valores deverão ser
corrigidos  pelo  INPC,  a  partir  das  datas  dos
respectivos descontos, aplicando-se juros de mora de
1% a.m., contados da citação;
b) pagar uma indenização por danos morais no valor
de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  corrigidos  pelo
INPC, aplicando-se, também, juros de mora de 1%
a.m., tudo contados da publicação da sentença;
c)  desconstituir  o  contrato  nº  474689735  e
respectivos  débitos  originados,  bem  como,  a
proceder  ao  cancelamento  dos  descontos  no
benefício previdenciário da autora.”

Inconformado,  o  promovido interpôs  recurso  apelatório  (fls.
120/130), pleiteando, prefacialmente, a concessão da gratuidade judiciária. Ato
contínuo, defende que o processo deve ser extinto sem resolução do mérito em
virtude de se encontrar  em liquidação extrajudicial. No mérito,  sustenta que
não houve qualquer falha na prestação do serviço, haja vista que o contrato
objeto  da  demanda  foi  firmado  com  a  autora  e  não  apresentou  nenhuma
irregularidade no momento de sua celebração, motivo pelo qual não há que se
falar em devolução dos valores descontados,  desconstituição do instrumento,
tampouco em indenização por danos morais. 

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença, julgando-se improcedentes os pedidos autorais, ou, em assim não se
entendendo, reduzindo-se a quantia arbitrada a título de danos morais.
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Apesar  de  devidamente  intimada,  a  autora  não  ofertou
Contrarrazões (fls. 135). 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  139/142),  opinando pelo prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

1. Da Gratuidade Judiciária

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo
que pode o beneplácito da gratuidade judiciária pode ser deferido também às
pessoas  jurídicas,  desde  que  estas  apresentem  comprovação  cabal  de  sua
carência econômico-financeira.

Assim, diversamente das pessoas naturais, em que se exige tão
somente a declaração de hipossuficiência para concessão dos benefícios da Lei
1.060/50, às pessoas jurídicas faz-se imprescindível a comprovação nos autos
que a parte não ostenta possibilidade de arcar  com as custas e os honorários
advocatícios, pois, neste caso, não se presume a hipossuficiência.

No caso em análise, entendo ter ficado devidamente provada a
difícil  situação econômica do apelante,  pois,  ficou confirmada a liquidação
extrajudicial  do  banco,  que  se  encontra  com  passivo  a  descoberto  e
inviabilidade de normalização dos seus negócios.

Destarte,  devidamente  comprovada  a  dificuldade  financeira
pela qual se passa a pessoa jurídica, in casu, tenho que se mostra cabível o
benefício da isenção do pagamento das custas e demais despesas processuais,
como requerido.

Cabe observar que em julgado semelhante, esta Corte de Justiça
chegou a mesma conclusão, concedendo a gratuidade judiciária ao banco ora
apelante. Senão vejamos o aresto que adiante segue:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL.  Ação de exibição
de  documentos.  Reconhecimento  do  direito  do  autor.
Extinção  do  processo  com resolução  do  mérito.  Art.
269,  II,  do  CPC.  Honorários  sucumbenciais  devidos.
Aplicação  do  art.  26  do  CPC.  Parte  sucumbente
beneficiária  dos  benefícios  da  justiça  gratuita.
Aplicação  da  Súmula  nº  481  do  STJ.  Suspensão  da
execução da verba sucumbencial. Aplicação do art. 12
da Lei nº 1.060/50-mesmo quando o réu reconhece o
pedido  do  autor  há  necessidade  de  condenação  em
honorários advocatícios, nos termos do art. 26 do cpc-
segundo a Súmula nº  481 do STJ, a pessoa jurídica,
com ou sem fins lucrativos, tem direito aos benefício da
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justiça  gratuita  quando  demonstrada  a  sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais-
necessidade  de  condenação  em  honorários
advocatícios,  mas  a  sua  execução  ficará  suspensa
segundo  o  art.  12  da  Lei  nº  1.060/50.”  (TJPB;  AC
200.2011.042172-0/001;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Aluizio  Bezerra
Filho; DJPB 02/08/2013; Pág. 12) 

Ressalvo, contudo, que os efeitos da concessão da gratuidade de
justiça não são retroativos, não alcançando os encargos fixados anteriormente
a sua concessão, conforme se pode verificar da jurisprudência dominante do
STJ:

“EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  AGRAVO
REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
ADMINISTRATIVO.  MILITAR.  DIÁRIA  DE
ASILADO.  CONVERSÃO  EM  AUXÍLIO-
INVALIDEZ.  PEDIDO  DE  GRATUIDADE  DE
JUSTIÇA.  OMISSÃO  VERIFICADA.
NECESSIDADE  DE  SANEAMENTO  DO  VÍCIO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
1. A jurisprudência deste tribunal superior é no sentido
de que a gratuidade de justiça pode ser requerida em
qualquer fase do processo, ante a imprevisibilidade de
infortúnios  financeiros  que  podem  atingir  as  partes,
sendo  suficiente  para  a  sua  obtenção  a  simples
afirmação  do  estado  de  pobreza,  a  qual  goza  de
presunção  juris  tantum.  Outrossim,  os  efeitos  da
concessão  do  benefício  são  ex  nunc,  ou  seja,  não
retroagem. 2. Embargos de declaração acolhidos para
deferir  o  pedido  de  assistência  judiciária  gratuita.”
(STJ;  EDcl-AgRg-EDcl-REsp  1.147.456;  Proc.
2009/0127526-8; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Marco
Aurélio Bellizze; DJE 13/08/2013; Pág. 2155) 

Com  base  em  tais  considerações,  defiro  o  benefício  da
gratuidade judiciária ao apelante.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

2. Da Preliminar

Com base no art. 18, alínea “a”, da Lei nº 6.024/74, o apelante
requereu, prefacialmente, a extinção do processo sem resolução do mérito por
se encontrar em procedimento de liquidação extrajudicial.

Todavia, a suspensão de ação proposta em face de instituição
financeira que se encontra em regime de liquidação extrajudicial somente tem
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cabimento na fase executória, não se aplicando na etapa cognitiva do processo
quando ainda em discussão a própria existência do direito. 

Com efeito, somente na fase de cumprimento de sentença, que
ocorrerá em primeiro grau, é que eventual repercussão econômica será sentida
pelo apelante, motivo pelo qual REJEITO a preliminar agitada. 

3. Do Mérito

Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

“Art.  927.  Aquele que,  por  ato ilícito  (arts.  186 e
187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-
lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Tratando-se,  ademais,  de  relação de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade civil  objetiva,  configurada sempre que demonstrados estes
elementos, independentemente, pois,  da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Ao exame dos autos,  verifico que sustentou a autora não ter
celebrado qualquer contratação com o réu, mostrando-se, pois, indevidos os
descontos em seu benefício previdenciário de pensão por morte. 

Desse modo, ao negar a existência de relação jurídica entre as
partes  e,  por  conseguinte,  de  débito,  o  ônus  da  prova  passa  a  ser  do
promovido, por tratar-se de prova negativa e em razão da aplicação do art. 6º,
inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor que reza:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
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VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive
com  a  inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no
processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil
a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo
as regras ordinárias de experiências;”

Como pode  se  ver,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus probatório exigindo,  em contrapartida,  que o consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor  não  fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá  comprovar os fatos constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro, porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328)(grifo nosso)

No caso em debate, presente a verossimilhança das alegações,
consubstanciada no fato de não haver nos autos qualquer  indício de que a
autora  tenha  firmado  o  contrato  de  empréstimo  questionado e,  ainda,  não
tendo o Banco  promovido, pretenso credor,  acostado provas desconstitutivas
das alegações daquela, para que restasse legítimos os descontos implantados
em  sua  pensão,  e,  ainda,  aliado  à posição  de  hipossuficiência  técnica  e
financeira da requerente em relação à instituição financeira, evidente o ilícito
passível de reparação.

Ademais, é risco natural do negócio levado a efeito pelo banco
apelante a ocorrência de eventuais fraudes, como a que estampa na inicial,
dele  não podendo  se  eximir,  tampouco repassá-lo  a  quem experimentou  o
prejuízo. 
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Importa ressaltar que mesmo que o apelante tivesse realmente
adotado todas as precauções necessárias para evitar a contratação fraudulenta,
ainda assim, subsistiria sua responsabilidade pelos danos sofridos pelo cliente,
por  ser  esta  objetiva  (art.  14  do  CDC)  e,  de  tal  forma,  independer  de
comprovação, não podendo ser afasta sequer por atuação de suposto falsário.

 
Com efeito, em virtude da inexistência da contratação que teria

dado  origem  aos  descontos,  entendo  que  deve  ser  mantido  o direito  a
desconstituição  do  contrato  e  a  restituição  de  tais  valores,  conforme
reconhecido na sentença.

No  que  alude  aos  danos  morais  reconhecidos  na  sentença,
endosso,  igualmente, o entendimento esposado pelo juiz de base, em virtude
do  nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela autora, pessoa que teve seu
patrimônio violado por falha do serviço do banco recorrente.

A meu ver, os incômodos por ela suportados superam o mero
aborrecimentos  e  dissabores  do  dia  a  dia, tendo  em  vista  que  teve
importâncias automaticamente retidas de sua pensão.

Há  de  se  registrar  que  existem  hipóteses  excepcionais  de
indenização por dano moral, em que a falta de respeito à dignidade humana
apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a  consequência  de  atos  com  tais
características deflui da ordem natural dos acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por Danos Morais, Editora RT, p. 130) (grifo nosso)
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 Os danos morais, no caso são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita, culposa e
comissiva por parte da instituição financeira, bem como demonstrado o seu
nexo de causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pela autora,
entendo existente o dano moral visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Com efeito, sobre a questão assim já decidiu o egrégio STJ;

“DIREITO  CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CABIMENTO.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.
INEXISTÊNCIA.  DESCONTOS  INDEVIDOS  DA
CONTA  CORRENTE.  VALOR  FIXADO.
MINORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1.  Como  a  formalização  do  suposto  contrato  de
empréstimo consignado em folha de pagamento não
foi demonstrada, a realização de descontos mensais
indevidos,  sob  o  pretexto  de  que  essas  quantias
seriam referentes às parcelas do valor emprestado,
dá ensejo à condenação por dano moral.
2.  Esta Corte  Superior  somente  deve  intervir  para
diminuir o valor arbitrado a título de danos morais
quando se evidenciar manifesto excesso do quantum,
o que não ocorre na espécie. Precedentes.
3.  Recurso  especial  não  provido.”  (REsp
1238935/RN,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  07/04/2011,  DJe
28/04/2011)(grifo nosso).

No que se refere ao quantum indenizatório, fixado pelo juízo a
quo em R$ 3.000,00 (três mil reais), entendo que também deve ser mantido.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo  tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).
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Nesse contexto,  o  montante arbitrado a título de indenização
por  danos  morais  é  condizente  com  as  circunstâncias  fáticas,  a  gravidade
objetiva do dano e seu efeito lesivo.   Observou, outrossim, os critérios  de
proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em enriquecimento sem causa
da beneficiária e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de
condutas futuras semelhantes. 

Isso  posto,  REJEITO a  questão  preliminar  e,  no  mérito,
NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, para  manter  integralmente  o
julgamento proferido pelo Juízo a quo.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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