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APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADA  C/C  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS  E RESTITUIÇÃO  – EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ATO
PRATICADO  À  REVELIA  DO  IDOSO  –  POSTERIOR
CONHECIMENTO  –  DISCORDÂNCIA  –  PROVAS
CONVINCENTES  –  AUSÊNCIA  DE  CONTRAPROVA  A
DESFAZER  A  VERACIDADE  DO  ALEGADO  PELO
AUTOR  –  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  –  ILICITUDE  COMPROVADA  –
TRANSMUDAÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  A
TERCEIRO  –  CIRCUNSTÂNCIA  NÃO  EVIDENCIADA  –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA 479 DO STJ
–  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  DESCONTADOS  –
DEDUÇÃO  INDEVIDA  –  RESTITUIÇÃO  SIMPLES
OPORTUNA  –  CDC  –  SENTENÇA  ESCORREITA  –
QUESTÕES  OUTRAS  SUSCITADAS  –  INSURGÊNCIA
CONTRA  TRECHO  DA  DECISÃO  AUSENTE  DE
GRAVAME – CARÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

A prática abusiva empreendida pela instituição financeira ao
realizar desconto em benefício previdenciário,  na condição
de  empréstimo,  sem  anuência  do  credor,  não  pode  ser
enquadrada como mero erro justificável. Caracteriza notória
prática  abusiva,  sendo  devida  devolução  dos  valores
indevidamente descontados.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
(STJ - Súmula 479)
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Consubstancia-se  interesse  recursal  “na  necessidade  que
tem o recorrente de obter a anulação ou reforma da decisão
que  lhe  for  desfavorável.  É  preciso,  portanto,  que  tenha
sucumbido,  entendida  a  sucumbência  aqui  como  a  não
obtenção, pelo recorrente, de tudo o que poderia ter obtido
do processo”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, acolher a questão de ordem levantada pela relatora,
para  retificar  a  certidão  de  julgamento  retro  e  fazer  constar:  “NEGAR
PROVIMENTO  AO  RECURSO”  ao  invés  de  “DAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO”.

RELATÓRIO
 
Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  91/99)  interposta  pelo  Banco

Bradesco S.A buscando reformar a sentença (fls. 82/85) proferida pelo Juízo de
Direito da Comarca de Lucena, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência
de Empréstimo Consignado c/c Danos Morais e Materiais promovida por Maria
Luiz dos Santos em face do apelante, que julgou parcialmente procedente os
pedidos para declarar “a nulidade do empréstimo pactuado entre os litigantes,
conforme descrito na inicial. Com efeito, determino que haja a devolução de
todos dos valores eventualmente pagos, na forma simples, de acordo com o
que dispõe o art. 42, parágrafo único do CDC”.

Em apelação, o apelante sustenta as seguintes teses defensivas:
i) é de responsabilidade da correntista o uso do cartão bancário, bem como
manter em sigilo a senha de acesso ao sistema; ii) não pode ser a ele atribuída
a  responsabilidade  do  empréstimo,  pois  ele  se  concretizou  em  terminal
eletrônico,  cujo  acesso  depende  da  posse  do  cartão  e  senha  bancária;  iii)
inexistência de dano moral e material no caso em questão, por carência dos
requisitos legais; iv) ausente o dever de restituir  do valor descontado, ainda
mais da forma em dobro.

Ao  fim,  requer  o  provimento  integral  do  recurso,  com  a
improcedência do pedido inicial.

Na  oportunidade,  em  contrarrazões,  a apelada  pugnou  pela
manutenção do  decisum,  pois  restou demonstrada a conduta  reprovável  do
banco, fls. 108/113.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso,
fls. 122/125.

VOTO

Na exordial  a apelada esclarece que nunca autorizou nem fez
empréstimo  consignado  junto  ao  apelante,  apenas  foi  surpreendida com  o
desconto em seu contracheque. Por conta disso, requereu: i) a condenação do
réu  em  danos  morais;  ii)  a  restituição  em  dobro  do  valor  indevidamente
descontado;  iii)  suspensão  da  continuidade  do  desconto;  iv)  declaração  de
inexistência de dívida no valor de R$400,00, fls. 21.

     Des.ª Maria de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti                                           
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Após  análise  do  pedido,  a  Magistrada  julgou  parcialmente
procedente o pedido e declarou a “nulidade do empréstimo pactuado entre os
litigantes”. Determinou ainda a “devolução de todos os valores eventualmente
pagos, na forma simples de acordo com o que dispõe o at. 42, parágrafo único
do CDC”, fls. 84.

A princípio, esclareço que em  relação a tônica  recursal  aduzida
em relação a: 1)  do dano material;  2) impossibilidade de restituição do valor
descontado  em dobro  e  3) inocorrência  de  danos  morais,  falece  interesse
recursal.

Reconhece-se a ausência de interesse recursal,  ao se verificar
não haver o magistrado proferido decisão contrária aos seus interesses.

Na espécie, é de se concluir que não  há  presente o interesse,
porquanto a decisão prolatada não lhe trouxe prejuízo pois: i) não reconheceu
o dano moral e material; e nem ii) a restituição dos valores foi determinada de
forma simples. 

Quanto às demais assertivas, também não lhe assiste razão.

A despeito de esclarecer que a operação no caixa eletrônico foi
realizada mediante o uso de cartão e senha pessoal da apelada, não trouxe no
tempo oportuno prova capaz de alterar as afirmações constantes da petição
inicial.

Aliás, a juntada tardia de documentos por ocasião da apelação
constando extrato e expediente demonstrando o banco de dados da autora (fls.
101/103), não altera o cenário processual1,  pois não é documento novo, do
qual  tinha  conhecimento  a  instituição,  mas  deixou  no  tempo  oportuno  de
apresentar, seja na contestação2, seja na fase de instrução. Se não o fez, no
momento devido3, operou a preclusão e restou incontroversa a questão.

Conforme bem salientado na sentença a relação é regida pelo
CDC, incumbindo ao apelante a prova da prática do ato na fase da instrução. 

Volvendo para as razões recursais, o que de resta a apreciar é se
o empréstimo foi realizado ou não sem anuência da autora.

Consoante  se  pode  perceber  dos  autos,  o  apelado  sequer
apresentou  documento  hábil  a  demonstrar  a  prática  do  ato  pela  apelada,

1
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)
2CPC 2015/Art. 300 - Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e
de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

3“Na forma dos arts.  396 e 397 do CPC, a prova documental  deverá ser  produzida  pelo réu por  ocasião de sua
contestação”.  Apelação  Cível  nº  1.0024.05.819567-8/001(1),  9ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Generoso  Filho.  j.
27.03.2007, unânime, Publ. 14.04.2007.  

     Des.ª Maria de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti                                           
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tampouco  imagens que constassem a recorrida utilizando-se do sistema de
caixa eletrônico, já que diz ter sido o empréstimo sido concretizado em um
terminal eletrônico.

Para  não  incorrer  em  eventuais  problemas  dessa  natureza,
caberia ao apelante, ser mais diligente e averiguar em seus registros internos
elementos que esclarecessem a prática do ato,  a fim de verificar  a culpa de
quem o praticou, ou mesmo de que não incorreu para o ato.

No  entanto,  se  assim  não  procedeu,  deu  ensejo  a  tornar
incontroversos  os  fatos  articulados  pela  autora,  passando  a  se  reconhecer
como  que  a  realização  de  indesejado  empréstimo  não  teve  ingerência  da
apelada.

Além do mais,  a apelada teve conhecimento desse empréstimo
apenas ao analisar seus benefícios de aposentadoria, tendo em vista que o
vínculo  obrigacional  com  o  banco  era  decorrente  do  recebimento  da  sua
aposentadoria.

Assim,  uma  vez  esclarecidos  esses  pontos,  anoto  que  pedido
constante  na  exordial  e  reconhecido  na  sentença,  encontra  respaldo  no
ordenamento jurídico, que prevê a responsabilidade  na restituição de valores
indevidamente retirados da esfera do consumidor.

Conforme bem explanado na sentença, a teor das provas infere-
se que deve ser declarado e reconhecido como inexiste o empréstimo, o qual
não foi realizado pela autora e devolvida a quantia indevidamente retida pela
instituição, na forma simples.

De fato,  os empréstimos consignados foram realizados a revelia
da autora, de sorte que não verificou concorrência de culpa da apelada.

O que de fato houve, foi falha na prestação do serviço, por ter o
apelante permitido que terceiro se utilizasse de dados para fazer empréstimos,
sendo  despropositado  querer  se  eximir  da  responsabilidade  de  devolver  a
quantia retida mensalmente,  eis que é de ordem objetiva, conforme decidiu o
STJ - Súmula 479:

As  instituições  financeiras  respondem  objetivamente
pelos  danos  gerados  por  fortuito  interno  relativo  a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações bancárias.  (Súmula 479,  SEGUNDA SEÇÃO,
julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

Ademais,  a  matéria  também  foi  submetida  à  sistemática  de
Recurso Repetitivo, tendo o STJ assentido:

RECURSO  ESPECIAL  REPRESENTATIVO  DE
CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO
ART.  543-C  DO  CPC.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.

     Des.ª Maria de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti                                           
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INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.  DANOS  CAUSADOS  POR
FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  FORTUITO  INTERNO.
RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1.  Para  efeitos  do  art.  543-C  do CPC:  As  instituições
bancárias  respondem  objetivamente  pelos  danos
causados  por  fraudes  ou  delitos  praticados  por
terceiros  -  como,  por  exemplo,  abertura  de  conta-
corrente  ou  recebimento  de  empréstimos  mediante
fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto
tal  responsabilidade  decorre  do  risco  do
empreendimento,  caracterizando-se  como  fortuito
interno.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/08/2011,  DJe
12/09/2011)

Assim,  diante  do  indevido  desconto  no  benefício  de
aposentadoria, oriundo de negócio supostamente realizado e não comprovado
nos  autos,  de  forma  escorreita  declarou  a  nulidade  do  empréstimo  e
determinou a devolução dos valores então descontados.

Portanto,  diante  da  conduta do  apelante  que  não  trouxe
documento  como  meio  probante  apto  eximi-lo  da  responsabilidade  na
realização empréstimo em desfavor da aposentada e ao tempo com mais de 60
anos de idade, inexiste reparos a proceder no decisum.

Defronte de tais considerações, nego provimento ao apelo, para
manter a sentença em seus próprios fundamentos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº.Sr. Des. Leandro dos Santos. Participa-
ram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  o Exmº.  Dr.  Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Des. José Ricardo Porto) e o Des. Leandro dos Santos. Presente à
sessão o Exmº. Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Má-
rio Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 13 de de-
zembro de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/04

     Des.ª Maria de Fátima Morais Bezerra Cavalcanti                                           


