
ESTADO DA PARAÍBA - PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

APELAÇÃO CÍVEL Nº  0004496-07.2014.815.2001
RELATOR: Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  de  Direito  convocado  para

substituir o Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE: Banco Pan S/A.
ADVOGADO: Feliciano Lyra Moura (OAB/PB Nº 21.714-A)
APELADO: Antonio Fernandes de Oliveira.
ADVOGADO:  Edesus Barbosa Galdino (OAB/PB Nº 13.330)

ACÓRDÃO

REVISIONAL  DE  CONTRATO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXIGIBILIDADE  DE
DÍVIDA COM PEDIDO DE DANOS MATERIAIS
E  MORAIS.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.   DESCONTO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO DECORRENTE DE CARTÃO DE
CRÉDITO  CONSIGNADO.  DÉBITOS
ORIGINALMENTE  FORMALIZADOS  COM  O
BANCO CRUZEIRO DO SUL, CUJA CARTEIRA
DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO FOI
ADQUIRIDA  PELO  RECORRENTE.
EXIGIBILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE
CONFIGURA  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  RENOVAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
MANUTENÇÃO  DA  PARCELA
ANTERIORMENTE  CONTRATADA.  MÁ-FÉ
NÃO  DEMONSTRADA.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO  NA  FORMA  SIMPLES.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA  CORTE.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO

1. A  cobrança,  pelo  Banco  Pan  S/A,  de
dívida  constituída  junto  ao  Banco  Cruzeiro  do
Sul,  por  serviços bancários  relativos a cartões
de crédito consignado, consubstancia exercício
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regular  de  direito,  porquanto  houve  sucessão
empresarial nesse aspecto, daquele em relação
a este.

2. No  tocante  a  alegada  renovação  de
empréstimo  consignado  anteriormente  firmado,
não  se  desincumbiu  a  instituição  financeira
demandada de comprovar sua assertiva, sendo,
de  rigor  manter  os  descontos  inicialmente
contratados.

4. A repetição de indébito,  em dobro,  só é
cabível  quando  identificada  a  má-fé  da
instituição  bancária  na  cobrança  dos  valores
(art. 42, parágrado único, do CDC), o que não
ocorreu na hipótese dos autos..

5. Recurso parcialmente provido.

                          VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os integrantes da Terceira Câmara Cível deste
Egrégio  Tribunal  de  Justiça,  à  unanimidade  de  votos,  em DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao apelo, nos termos do voto do relator e da
certidão de fl. 332.      

                  

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação cível interposta pelo Banco Pan S/A
em face da sentença, de fls.199-201, que julgou parcialmente procedente
o pedido inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c  Indenização por  Danos Morais,  movida por  Antônio  Fernandes de
Oliveira em face da recorrente.

A parte dispositiva ficou assim redigida:

[…]   julgo  PARCIALMENTE  PROCEDENTE  os
pedidos destes autos, para que sejam mantidas as
prestações,  conforme  pactuadas  no  empréstimo
contraído, com devolução em dobro do valor pago
indevidamente, nos termos parágrafo único do art.
42 do CDC, com correção monetária pelo INPC, a
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contar do desconto indevido e juros de 1% ao mês,
a contar da citação. […].

Irresignado,  o  banco  interpôs  o  presente  recurso  de
apelação  aduzindo,  em  síntese,  ter  adquirido  a  Carteira  de  Crédito
Consignado do Banco Cruzeiro do Sul, que se encontrava em liquidação
extrajudicial.  Disse  que  o  recorrido  mantinha  um  cartão  de  crédito
consignado junto ao Banco Cruzeiro  do Sul,  o qual  havia  gerado um
débito com essa instituição financeira. Em razão disso, ao sucedê-la, faz
jus ao  respectivo  crédito,  não  havendo,  portanto,  que  se  falar  em
formalização de negócios jurídicos não solicitados. Defendeu que houve
majoração no valor da parcela do empréstimo consignado em razão de
renegociação com o recorrido, no sentido de unificar outros empréstimos
contraídos com o banco recorrente.  Pontua acerca da inexistência de
má-fé  nas  aludidas  cobranças,  o  que  afasta  a  repetição  de  eventual
indébito, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Ao
final,  pugnou  pela  reforma  da  sentença  para  julgar  totalmente
improcedente a ação.

Devidamente  intimado,  a  parte  autora  apresentou
contrarrazões  pugnando  pela  manutenção  da  sentença  recorrida  (fls.
314-322).

É o relatório.

VOTO

Sem  preliminares  ou  prejudicial  de  mérito,  passo  ao
exame do apelo.

Constam  dos  autos  que  o  recorrido  estaria  sofrendo
descontos em seu contracheque e recebendo cobranças decorrentes de
cartão de crédito consignado não solicitados ao Banco Pan S/A, bem
assim  majoração  do  valor  da  parcela  de  empréstimo  consignado
inicialmente contratado com o Banco Cruzeiro do Sul S/A.

Em sede recursal, o Banco Pan S/A esclareceu o seguinte:

(…)

Conforme demonstrado durante a fase de instrução, há
um contrato em nome da parte apelada,  de Cartão de
Crédito Consignado, de nº 4346 xxxx 1009, formalizado
com o Banco Cruzeiro do Sul (BCSUL), em 07.04.2008.

Em  que  pese  as  alegações  da  parte  apelada,  os
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descontos  identificados  são  referentes  a  este
contrato de Cartão de Crédito Consignado, como será
novamente esclarecido.

Devido  a  utilização  do  cartão  para  realização  de
pagamentos  e  do  chamado  “TELESAQUE”,  quando  o
Banco  Pan  adquiriu  parte  da  carteira  de  crédito
consignado do BCSUL, somente em 07.2013, já havia um
saldo devedor de R$ 1.105,36.

(…) (fl. 207).

Pois bem.

Compulsando  os  autos,  constato  que  as  afirmações
lançadas na apelação no tocante a contratação de Cartão de Crédito
Consignado procede. 

Com efeito, extrai-se dos documentos de fls. 19-29 e 85
que, de fato, não houve cobrança de serviços bancários não solicitados,
mas,  ao  contrário,  a  continuidade,  por  parte  do  Banco  Pan  S/A,  da
cobrança dos débitos da recorrida, formalizados junto ao Banco Cruzeiro
do Sul.

Como é cediço, o BANCO PANAMERICANO S/A (antiga
denominação  do  Banco  Pan  S/A)  adquiriu  a  carteira  de  crédito
consignado do Banco Cruzeiro do Sul, sucedendo-o nesse aspecto.

Assim,  houve nítida  sucessão  empresarial,  aplicando-se
ao caso os seguintes dispositivos legais:

Art.  227  da  Lei  n.  6.404/1976  –  A incorporação  é  a
operação  pela  qual  uma  ou  mais  sociedades  são
absorvidas  por  outra,  que  lhes  sucede  em todos  os
direitos e obrigações.

Art.  1.149  do  Código  Civil  –  A cessão  dos  créditos
referentes  ao  estabelecimento  transferido  produzirá
efeito em relação aos respectivos devedores, desde o
momento da publicação da transferência, mas o devedor
ficará exonerado se de boa-fé pagar ao cedente. (grifei).

Nesse cenário, as cobranças formalizadas pelo recorrente
sob  a  rubrica  de  Cartão  de  Crédito  Consignado  consubstanciam
exercício  regular  de  direito,  descabendo  falar-se,  portanto,  em
inexistência de débito ou sua alegada majoração unilateral.
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Nesse sentido,  cito  jurisprudência  desta  Corte  em caso
análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SERVIÇOS
BANCÁRIOS  NÃO  SOLICITADOS,  COBRADOS  PELO
BANCO  PAN  S/A.  DÉBITOS  ORIGINALMENTE
FORMALIZADOS COM O BANCO CRUZEIRO DO SUL,
CUJA  CARTEIRA  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO
CONSIGNADO FOI ADQUIRIDA PELO RECORRENTE.
HIPÓTESE  DE  SUCESSÃO  EMPRESARIAL.
EXIGIBILIDADE  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO  QUE
CONFIGURA  EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.
RECURSO  INTEGRALMENTE  PROVIDO.  1.  A
cobrança, pelo Banco Pan S/A, de dívida constituída
junto  ao  Banco  Cruzeiro  do  Sul,  por  serviços
bancários relativos a cartões de crédito consignado,
consubstancia exercício regular de direito, porquanto
houve sucessão empresarial nesse aspecto, daquele
em  relação  a  este.  2.  Recurso  provido.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010338620148150601, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator  DA DESEMBARGADORA MARIA DAS NEVES
DO EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 20-09-
2016). 

No  tocante  a  majoração  no  valor  da  parcela  do
empréstimo consignado inicialmente firmado com o Banco Cruzeiro do
Sul, o qual  passou de R$ 552,03, em outubro de 2013 (fl. 27), para R$
695,43 no mês de novembro de 2013, em razão de renegociação com o
recorrido  para  unificar  outros  empréstimos  contraídos  com  o  banco
recorrente, entendo não prosperar.

Isso porque, não se desincumbiu a recorrente de seu ônus
probatório. É que, ao informar a contratação por meio de renegociação
para  unificação  dos  empréstimos  anteriormente  mantidos  com  a
instituição financeira apelante, atraiu para si o encargo de comprovar a
alegada  repactuação  de  dívidas.  Contudo,  não  colacionou  aos  autos
qualquer prova nesse sentido, já que não juntou o aludido contrato, o que
afasta a alegada contratação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO
DE  CONSUMO.  BANCO.  EMPRÉSTIMO  NÃO
CONTRATADO.  DESCONTOS  INDEVIDOS  EM
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  DANOS  MORAIS.
OCORRÊNCIA.  MINORAÇÃO  DO  VALOR
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INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Existe
prova nos  autos  que  corrobora  a  versão  esposada  na
inicial,  sentido  de  que  a  contratação  de  empréstimo
pessoal  celebrada  em  nome  da  autora  foi  realizada
mediante  fraude  perpetrada  por  terceiro,  situação  que
ensejou  o  indevido  desconto  mensal  na  sua
aposentadoria.  Cabe  à  instituição  financeira
demandada  a  demonstração  da  legitimidade  dos
descontos  realizados  na  aposentadoria  da  apelada,
nos termos do art.  333,  II,  do  Código de  Processo
Civil, vez que o ônus da prova incumbe ao promovido
quanto à existência de fato impeditivo,  modificativo
ou  extintivo  do  direito  do  autor.  -...  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  n°.  1238935
MINISTRA NANCY ANDRIGHI TERCEIRA TURMA JULG.
EM 07/04/2011 DJ28/04/2011. 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO
DE  DANOS.  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO  NÃO
AUTORIZADO.  DESCONTO  DIRETO  NO  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.
DEMONSTRAÇÃO  SUFICIENTE  A  AFIRMAR  A
OCORRÊNCIA  DE  FRAUDE.  RISCO  DA  ATIVIDADE
ASSUMIDO PELO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS.
REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  MANTIDO.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Empréstimo
consignado  contraído  mediante  fraude,  haja  vista  que
não  se  eximiu  o  promovido  de  acostar  aos  autos
documentos  referentes  à  suposta  contratação  do
empréstimo. [...].  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020090260940001  -  Órgão  (1ª  CAMARA  CIVEL)  -
Relator  DESª MARIA DE FÁTIMA MORAES BEZERRA
CAVALCANTI - j. Em 19/11/2012.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSIGNAÇÃO  DE  PERCENTUAL  DA  FATURA  DO
CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
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BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 333,
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  DEVER  DE
REPARAÇÃO  CARACTERIZADO.  DANO  MORAL
PRESUMIDO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  COM  RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DO  FORNECEDOR  DE
SERVIÇO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA
SIMPLES.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Negada  a
efetivação  do  negócio  jurídico  que  culminou  nos
descontos  no  benefício  previdenciário  do  autor  e
ausente  qualquer  prova  daquela  contratação,
configura-se  indevida  a  consignação.  [...].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00253934620138150011, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 20-09-2016) 

Nesse diapasão, tenho que  a repetição de indébito deve
ser  na  forma  simples.  Com  efeito,  a  devolução  em  dobro  do  valor
cobrado só é cabível quando identificada a má-fé da instituição bancária
na cobrança dos valores, o que não restou demonstrado na hipótese dos
autos.

Isso porque, a materialização do parágrafo único do art. 42
do Código de Defesa do Consumidor, para fins da devolução em dobro,
ocorre quando o consumidor pagou ao fornecedor do serviço prestação
não pactuada, e ficou caracterizada a má-fé deste.

A jurisprudência  do  STJ  é  firme  no  sentido  de  que  a
repetição  em  dobro  do  indébito  pressupõe  tanto  a  existência  de
pagamento indevido e a má-fé do credor.

A propósito:

PROCESSUAL  CIVIL  E  BANCÁRIO.  AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA  NO  PERÍODO  DE
INADIMPLÊNCIA.  POSSIBILIDADE.  CAPITALIZAÇÃO
MENSAL  DOS  JUROS.  PRÉVIA  CONTRATAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. PAGAMENTO SIMPLES CASO NÃO
COMPROVADA  A  MÁ-FÉ  DO  CREDOR.
PRECEDENTES.  ART.  543-C  DO  CPC.  DECISÃO
MANTIDA. (…)  3.  A  jurisprudência  desta  Corte
consolidou-se  no  sentido  de  que  a  devolução  em
dobro dos valores pagos indevidamente somente é
possível quando resta configurada a má-fé do credor.
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4. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg no AREsp
293.432/MS,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 19/06/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS DO DEVEDOR. EXECUÇÃO. CÉDULA DE
CRÉDITO INDUSTRIAL.CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS
JUROS.  MULTA  MORATÓRIA.RELAÇÃO  DE
CONSUMO. INEXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DESCABIMENTO. 1.- Permite-se a capitalização mensal
dos  juros  nas  cédulas  de  crédito  rural,  comercial  e
industrial (Decreto-lei n. 167/67 e Decreto-lei n. 413/69),
bem  como  nas  demais  operações  realizadas  pelas
instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da
Medida Provisória n. 1.963-17 (31.3.00) e que pactuada.
2.- O critério adotado para determinação da condição de
consumidora  da  pessoa  jurídica  é  o  finalista.  Desse
modo, para caracterizar-se como consumidora, a pessoa
jurídica deve ser destinatária final econômica do bem ou
serviço adquirido. 3.- Não havendo relação de consumo
entre as partes, deve ser indeferido o pedido de redução
da multa moratória fundado na aplicação do Código de
Defesa  do  Consumidor.  4.-  A  jurisprudência  das
Turmas  que  compõem a  Segunda  Seção  do  STJ  é
firme  no  sentido  de  que  a  repetição  em dobro  do
indébito, pressupõe tanto a existência de pagamento
indevido  quanto  a  má-fé  do  credor.  5.-  Agravo
Regimental improvido. (AgRg nos Edcl nos EDcl no REsp
1281164/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012).

Esta Corte é no mesmo sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONSIGNAÇÃO  DE  PERCENTUAL  DA  FATURA  DO
CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS PREVISTO NO ART. 333,
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  DEVER  DE
REPARAÇÃO  CARACTERIZADO.  DANO  MORAL
PRESUMIDO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  FIXADO  COM  RAZOABILIDADE.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DO  FORNECEDOR  DE
SERVIÇO.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  DE  FORMA
SIMPLES.  PROVIMENTO  PARCIAL.  Negada  a
efetivação  do  negócio  jurídico  que  culminou  nos
descontos no benefício previdenciário do autor e ausente
qualquer  prova  daquela  contratação,  configura-se
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indevida  a  consignação.  [...].  Ausente  a  má-fé  do
prestador  do  serviço  pelo  desconto  indevido,  a
restituição das parcelas descontadas do consumidor
será  de  forma  simples,  restando  afastada  a
configuração da hipótese do Parágrafo Único do art.
42,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00253934620138150011, 3ª Câmara Especializada Cível,
Relator DA DESEMBARGADORA MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 20-09-2016) 

DISPOSITIVO

Face  ao  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  AO
APELO,  para reconhecer a legalidade dos descontos no contracheque
do autor/recorrido no tocante aos lançamentos sob a rubrica de “Cartão
de Crédito Banco Pan). Quanto a restituição do indébito, que sejam as
parcelas restituídas de forma simples.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida (relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio
da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

           Juiz Ricardo Vital de Almeida
                          Relator 

Apelação Cível nº  0004496-07.2014.815.2001                                                                        


