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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO. EMPRÉSTIMOS
CONSIGNADOS.  CELEBRAÇÃO  DE  NOVO
EMPRÉSTIMO  COM  INSTITUIÇÃO  DIVERSA
PARA QUITAÇÃO DOS ANTIGOS. PERMANÊNCIA
DOS  DESCONTOS.  COBRANÇA  INDEVIDA.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  EM  DOBRO.  DANO
MORAL  INEXISTENTE.  DESCONTOS  QUE
PERDURARAM POR PERÍODO MAIOR DO QUE O
PREVISTO  NA  SENTENÇA.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO  DA  AUTORA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.

- Correta a sentença que declara a inexistência de
débito já quitado pela Autora, mediante a celebração
de novo empréstimo, que teve a finalidade de quitar,
antecipadamente, a dívida anterior.

-  Verificado  o  equívoco  quanto  ao  período  da
repetição  de  indébito,  deve  a  Sentença  ser
reformada no ponto.

- Tratando-se de cobrança indevida pura e simples,
eis que decorrente da mera omissão do Banco em
determinar  a  instituição  empregadora  fazer  cessar
os  descontos  no  contracheque  da  Autora,  resta
caracterizada a conduta negligente do Réu, afasta-
se a possibilidade de “engano justificável”. 

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:
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ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  PROVER PARCIALMENTE A APELAÇÃO CÍVEL
DA AUTORA E DESPROVER A APELAÇÃO DO RÉU, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 449.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Banco Pan S/A

e Maria Genilda Leal de Albuquerque, irresignados com a Sentença proferida

pelo  Juiz  de  Direito  da  10ª  Vara  Cível  da  Capital, que  julgou parcialmente

procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de

Débito em que litigam.

A Ação  foi  proposta  pela  segunda  Apelante,  alegando  que

celebrou um contrato de empréstimo com a RBT Corretora (hoje Banco BMG),

com a finalidade de quitar outros empréstimos contraídos anteriormente com o

Banco  Panamericano,  no  entanto,  ambos  os  empréstimos  permaneceram

sendo descontados em seu contracheque. Pugnou, assim, pela devolução em

dobro dos valores indevidamente cobrados e a condenação dos Bancos BMG e

PAN S/A ao pagamento de indenização por danos morais. 

Em  audiência  de  instrução  e  julgamento,  o  Banco  BMG

(sucessor do RBT) foi excluído da lide. 

Proferindo Sentença, o Juiz  a quo declarou a inexistência de

débito junto ao Banco Pan referente aos valores de R$ 74,62 (Julho/2010 a

Julho/2011),  R$3,93  (Julho/2010  a  Julho/2011),  R$39,27  (Julho/2010  a

Julho/2011),  R$39,27  (Julho/2010  a  Julho/2011),  R$28,91  (Julho/2010  a

Julho/2011), R$379,73 (Julho/2010 a Julho/2011), R$78,55 (fl. 134) (Julho/2010

a Julho/2011), bem como sua devolução em dobro, a contar de cada desconto

indevido, corrigido monetariamente pelo INPC, com juros de mora de 1% ao

mês a contar da citação (fls. 373/375v).  

Inconformado, o Banco Pan alega, nas razões recursais, que

agiu no exercício regular de direito, afirmando que ocorreu o refinanciamento
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do valor devido em quatro contratos, com prestações de R$78,55, R$186,00,

R$215,50  e  R$217,80,  todos  os  ajustes  com  o  1º  vencimento  datado  em

10/05/2012. 

Sustenta,  assim,  que  os  contratos  originários  foram

refinanciados, gerando estes novos empréstimos. Pleiteia a reforma integral da

Sentença. Alternativamente, defende a impossibilidade de repetição em dobro

(fls. 377/384).

A Autora, por sua vez, pugna pelo provimento do seu Apelo,

para  que:  1)  o  Banco  seja  condenado  a  pagar-lhe  indenização  por  danos

morais; 2) para que os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês incida

desde  a  propositura  da  demanda;  3)  para  que  seja  declarada,  também,  a

inexistência dos débitos nos valores de R$186,00 (abril/2012 até julho/2012),

R$215,50 (maio/2011 até julho/2012), R$217,80 (julho/2011 até julho/2012); 4)

por fim, que para que seja ampliado o lapso temporal para efeito de repetição

de  indébito  dos  valores  já  declarados,  passando  a  ser  de  julho/2010  até

julho/2012,  com  exceção  do  valor  de  R$3,93  que  será  de  julho/2010  até

março/2012 (fls. 387/391).

Contrarrazões  oferecidas pela  Autora  às  fls.  416/420 e  pelo

Promovido às fls. 422/430. 

A Procuradoria Geral de Justiça não emitiu parecer de mérito

(fls. 443/445).

É o relatório. 

VOTO

Não  havendo  arguição  de  questões  preliminares,  passo  a

analisar o mérito das Apelações. 

1. RECURSO DA AUTORA
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1.1  ALCANCE  DA DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA DE

DÉBITO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO

Exsurge dos autos que a Autora, através da RTB Corretora,

celebrou, em 18/06/2010 (fl. 145), um contrato de empréstimo junto ao Banco

BMG  pelo  qual  se  obrigou  ao  pagamento  de  60  prestações  de  R$379,73

(trezentos e setenta e nove reais e setenta e três centavos). 

A celebração desse negócio teve como finalidade a quitação de

outros  empréstimos  que  a  Autora  vinha  pagando  mensalmente  em  seu

contracheque e que foram contraídos em datas pretéritas junto ao Banco PAN

S/A, como se infere do documento de fl. 145. 

Formalizada  a  negociação,  o  Banco  Panamericano  emitiu

boleto bancário para pagamento da dívida da autora (fl. 60), cujo pagamento foi

realizado pela RBT Corretora de Seguros (fl. 61), passando a legitimidade da

cobrança da nova dívida ao Banco BMG, conforme se verifica do Boleto de fl.

60, onde consta o valor de R$5.930,37, concernente a liquidação antecipada

de contrato, valor este que confere com o constante no contrato de empréstimo

contraído junto ao BMG (fl. 145). 

Os  documentos  acima  referidos  não  especificam,

precisamente,  quais  contratos  celebrados  com  o  Banco  Panamericano

estariam  sendo  quitados.  Logo,  diante  da  omissão  do  Banco  em  sua

Contestação a esse respeito (que preferiu negar a totalidade dos fatos arguidos

pela  Autora),  revela-se  correta  a  Sentença  ao  considerar  que  todos  os

empréstimos  contraídos  com  o  Banco  Panamericano,  em  data  anterior  ao

negócio celebrado com o Banco BMG, estavam por ele abrangidos. 

Assim, em julho de 2010, quando começaram os abatimentos

de  R$379,73  do  Banco  BMG  (fl.  22),  deveriam ter  cessados  os  seguintes

descontos  do  Banco  Panamericano  (R$74,62,  R$3,93,  R$39,27,  R$39,27,

R$28,91, R$379,73 e R$78,55). 
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No entanto, percebe-se que tais descontos perduraram. Assim,

tais valores devem ser devolvidos a Promovente.

Todavia,  a  irresignação  da  Autora,  no  sentido  de  que  a

declaração de inexistência de débito deve abranger os descontos de R$215,50,

R$217,50 e R$186,00, não procede. 

Revendo o contracheque da Autora (fl. 22), vê-se que nenhum

desses descontos existiam quando da celebração do negócio com o Banco

BMG,  em  junho/2010.  Logo,  conclui-se  que  se  referem  a  novos  contratos

celebrados com o Banco Panamericano, contraídos em data posterior ao ajuste

realizado com o Banco BMG.

Com efeito, observa-se que a dedução de R$215,50 somente

iniciou em maio/2011 (fl.  23) e a de R$217,80 em julho/2011 (fl. 24) e a de

R$186,00 em maio/2012, (ver contrato de fl. 80). 

Isto  posto,  correta a Sentença ao declarar  a inexistência de

débito junto ao Banco PAN S/A referente aos valores de R$ 74,62, R$3,93,

R$39,27, R$39,27, R$28,91, R$379,73, R$78,55. 

A repetição de indébito de tais valores deve ser realizada em

dobro, nos termos do que preceitua o artigo 42, parágrafo único, do CDC,  in

verbis: 

Art.  42.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será
submetido  a  qualquer  tipo  de  constrangimento  ou
ameaça. 

Parágrafo  único. O  consumidor  cobrado  em
quantia  indevida  tem  direito  à  repetição  do
indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e
juros  legais,  salvo  hipótese  de  engano
justificável. 

 

Isso porque se trata de cobrança indevida pura e simples, eis

que  decorrente  da  mera  omissão  do  Banco  em  determinar  a  instituição
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empregadora fazer cessar os descontos no contracheque da Autora, de modo

que,  restando  caracterizada  a  conduta  negligente  do  Réu,  afasta-se  a

possibilidade de “engano justificável”. 

1.2. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA

Em relação  a  incidência  dos  juros  de  mora,  está  correta  a

Sentença que o estipulou a base de 1% ao mês a partir da citação. 

Não  há  que  se  falar  em  incidência  dos  juros  a  partir  da

propositura  da  demanda,  pois,  tratando-se  de  ilícito  contratual,  os  juros  de

mora fluem a partir da citação. A propósito: 

PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO  ESPECIAL.  COMPENSAÇÃO  DE
HONORÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL.  FIXAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  EM  CONFORMIDADE  COM  O
DISPOSTO  NO  ART.  20,  §§  3º  e  4º,  DO  CPC.
VALOR CONDIZENTE COM A COMPLEXIDADE E
IMPORTÂNCIA DA CAUSA.  DECISÃO  MANTIDA.
DANO  MORAL.  RESPONSABILIDADE
CONTRATUAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS
MORATÓRIOS. TERMO INICIAL.
1.  Não  se  conhece  de  agravo  regimental  por
ausência  de  interesse  recursal  quando  não  há
sucumbência da parte.
2. É razoável a fixação dos honorários advocatícios
em  10%  do  valor  da  condenação,  observados  os
critérios constantes das alíneas "a", "b" e "c" do § 3º
do art. 20 do Código de Processo Civil.
3. No caso de ilícito contratual, os juros de mora
são devidos a partir da citação.
4. A correção monetária deve incidir a partir do novo
arbitramento do dano moral, não retroagindo à data
da sentença.
5.  Agravo  regimental  conhecido  parcialmente  e
provido em parte.
(AgRg  no  REsp  1448042/PR,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,
julgado em 25/08/2015, DJe 28/08/2015)

1.3. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
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É  certo  que  o  fato  de  não  ter  cessado  os  descontos  no

contracheque da Autora no tempo devido causou-lhe transtornos, mas, a meu

ver, o acontecimento não extrapolou a esfera do aborrecimento. 

Com efeito, percebe-se que o fato não acarretou a negativação

da Autora junto aos serviços de proteção ao crédito, não expondo, assim, o seu

nome ou imagem como devedora. Além disso, o evento, em si, não é capaz de

causar dor, angustia ou sofrimento exacerbado, de modo a extrapolar, repito, o

âmbito do aborrecimento.

 

Isto  posto,  mantenho  a  Sentença  também  quanto  a  esse

aspecto. 

1.4.  MODIFICAÇÃO  QUANTO  AO  LAPSO  TEMPORAL DA

REPETIÇÃO DE INDÉBITO

A Sentença declarou a inexistência de débito junto ao Banco

PAN  S/A referente  aos  valores  de  R$  74,62,  R$3,93,  R$39,27,  R$39,27,

R$28,91, R$379,73, R$78,55, determinando a devolução de tais quantias no

período compreendido entre  Julho/2010 e Julho/2011,  uma vez que a ficha

financeira  juntada pela Autora,  às fls.  22/24,  comprova os descontos nesse

período.

 

A Autora requer a modificação para que o período da repetição

de indébito seja entre julho/2010 a julho/2012, acostando à Apelação a ficha

financeira de 2012, demonstrando que os descontos persistiram até o ano de

2012. 

Sabe-se  que  a  Apelação  não  é  o  momento  oportuno  para

produção de provas, logo não se poderia acolher o pedido recursal com base

na prova produzida extemporaneamente. 

Entretanto, revendo todo o acervo probatório produzido pelas

partes  durante  a  instrução  processual,  percebe-se  que  o  próprio  Banco

Promovido  acostou  aos  autos  o  contracheque  da  Autora  do  mês  de
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Fevereiro/2012 (fl. 89), onde se constata a permanência dos descontos. 

Desse modo, a Sentença deve ser reformada no ponto, a fim

de declarar  a  inexistência de débito  junto ao Réu referente aos valores de

R$74,62 (Julho/2010 a Fevereiro/2012), R$3,93 (Julho/2010 a Fevereiro/2012),

R$39,27  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$39,27  (Julho/2010  a

Fevereiro/2012),  R$28,91  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$379,73

(Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$78,55  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),

determinando a sua devolução em dobro, corrigido monetariamente pelo INPC,

a contar de cada desconto indevido, com juros de mora de 1% ao mês a contar

da citação. 

2. RECURSO DO PROMOVIDO 

O Banco PAN S/A (sucessor do Banco Panamericano) alegou

em  seu  Apelo  que  o  que  ocorreu  não  foi  cobrança  indevida,  mas,  sim,  o

refinanciamento dos valores devidos em quatro contratos, que originaram os

descontos das parcelas de R$78,55, R$186,00, R$215,50 e R$217,80. 

A tese  do  Banco  Apelante  não  é  crível,  uma  vez  que  nos

contratos de fls. 80/81 e 94/95 não consta a informação de que estavam sendo

celebrados com a finalidade de renegociação das dívidas anteriores, além de

que o Apelante não apresenta explicação sobre o Boleto Bancário de fl. 60,

emitido  por  ele  em  18/06/2010,  referente  exatamente  a  uma  liquidação

antecipada  de  contrato,  cujo  pagamento  foi  realizado  pela  Corretora  de

Seguros,  que intermediou a  transação celebrada pela  Autora  com o Banco

BMG,  negócio  que  fez  referência  a  tratar-se  de  liquidação  de  empréstimo

anterior em nome da contratante junto ao Banco Panamericano, como se vê à

fl. 145.

 Feitas essas considerações, DESPROVEJO A APELAÇÃO DO

RÉU E PROVEJO,  PARCIALMENTE,  A APELAÇÃO DA AUTORA,  a fim de

reformar a sentença, no sentido de declarar a inexistência de débito junto ao

Réu referente aos valores de R$74,62 (Julho/2010 a Fevereiro/2012), R$3,93

(Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$39,27  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),

R$39,27  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$28,91  (Julho/2010  a
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Fevereiro/2012),  R$379,73  (Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  R$78,55

(Julho/2010  a  Fevereiro/2012),  determinando  a  sua  devolução  em  dobro,

corrigido monetariamente pelo INPC, a contar de cada desconto indevido, com

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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