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EMENTA: REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  ILEGALIDADE  DOS  DÉBITOS  REALIZADOS  EM  CONTA-
CORRENTE  DA  AUTORA  PROVADA  POR  PROVA  PERICIAL.  DANO
MORAL.  PREJUÍZOS  À  IMAGEM  DA  SOCIEDADE  EMPRESÁRIA.
PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.  PRELIMINARES.  AUSÊNCIA  DE
INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ALEGADA
NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEMANDA VEICULADA COM O OBJETIVO DE OBTER A REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ADEQUAÇÃO  DO
RITO  ORDINÁRIO.  REJEIÇÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INTIMAÇÃO  DO  RÉU/APELANTE  PARA  MANIFESTAÇÃO  SOBRE  O
LAUDO PERICIAL.  DEFERIMENTO PARCIAL DO SEU  REQUERIMENTO
DE DILAÇÃO DO PRAZO. FORMULAÇÃO DE NOVO REQUERIMENTO NO
MESMO  SENTIDO  SEM  MANIFESTAÇÃO  SOBRE  A  PROVA  PERICIAL.
POSTERIOR  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  INOCORRÊNCIA  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. TRANSCURSO DE AMBOS OS PRAZOS  IN
ALBIS.  ÔNUS DO APELANTE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  INDICAÇÃO PELA
AUTORA/APELADA DOS LANÇAMENTOS BANCÁRIOS CONSIDERADOS
INDEVIDOS.  LAUDO  PERICIAL  CONCLUSIVO  NO  SENTIDO  DA
OCORRÊNCIA DE COBRANÇAS DE DÉBITOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE
PROVA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS AUTORIZADORES DOS DÉBITOS OU
DE  QUALQUER  OUTRO  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  APELADA.  ÔNUS  DO  APELANTE.
INOCORRÊNCIA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL. DEVER DE REPETIÇÃO DO
INDÉBITO  EM  DOBRO.  DANO  MORAL.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE
QUALQUER FATO ATENTATÓRIO À HONRA OBJETIVA DA APELADA.
PROVIMENTO PARCIAL.

1. É desnecessária a utilização de ação de prestação de contas se o pedido veiculado
na demanda é o de repetição do indébito e de indenização por danos morais.

2. Não há cerceamento de defesa se o juízo,  após facultar,  em duas ocasiões,  a
manifestação da parte sobre o laudo pericial, prolata sentença a ela desfavorável,
ainda que ela tenha requerido, sem êxito, a dilação do prazo que lhe fora concedido.

3. Demonstrado o vínculo entre o autor e a instituição financeira, e comprovado por
prova pericial que os débitos questionados eram, de fato, indevidos, cabe ao réu a
prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Inteligência
do art. 333 do CPC/1973, correspondente ao art. 373 do CPC/2015.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0026089-53.2011.815.0011, na Ação de Indenização por Danos Morais
c/c  Repetição  de  Indébito  em  que  figuram  como  Apelante  Banco  Santander
(Brasil) SA e coma Apelada EA Comércio de Calçados Ltda.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e,
rejeitadas as preliminares, negar-lhe provimento.

VOTO.

O  Banco Santander (Brasil)  S/A interpôs  Apelação contra a Sentença
prolatada pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos
da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito em face dele
ajuizada por  EA Comércio de Calçados Ltda.,  f.  172/177, que,  após rejeitar  a
preliminar de ausência de interesse de agir e a prejudicial de mérito de decadência,
julgou procedente o pedido para condená-lo a restituir  à Autora,  ora Apelada,  a
quantia  de  R$  417.730,38,  correspondentes  ao  dobro  do  valor  debitado
indevidamente em conta-corrente de que ela é titular, e a pagar-lhe R$ 10.000,00, a
título de reparação por danos morais, condenando-o, ainda, ao pagamento das custas
processuais  e  dos  honorários  advocatícios,  arbitrados  em 20% sobre  o valor  da
condenação, deferindo, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela, para que seja
suspensa, imediatamente, a realização dos lançamentos considerados indevidos, sob
pena de multa diária de R$ 300,00, até o limite de R$ 20.000,00.

Em suas razões, f. 179/199, arguiu a preliminar de ausência de interesse de
agir, por inadequação da via eleita, argumentando que o real objetivo da Apelada,
nesta ação, é obter prestação de contas referente a lançamentos efetuados em sua
conta bancária, razão pela qual deveria ter feito uso de ação de prestação de contas,
regida à época pelos arts. 914 a 919 do Código de Processo Civil de 1973.

Arguiu, também, a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de
defesa,  alegando  que  não  lhe  foi  concedido  prazo  elastecido,  proporcional  à
complexidade dos cálculos, para manifestação sobre o laudo do perito, não obstante
tenha formulado requerimento nesse sentido.

Sustentou,  no  mérito,  que  todos  os  débitos  foram  realizados  com
fundamento  nos  termos  contratados,  com  os  quais  a  Apelada  anuiu  livre  e
conscientemente,  e  argumentou  que  ela  não  se  insurgiu,  extrajudicialmente,  no
momento oportuno, contra as transações bancárias ora questionadas.

Arrazoou não estarem presentes os requisitos necessários à configuração
de ato ilícito  e do dever  de indenizar,  requerendo,  ao final,  por essas  razões,  o
acolhimento das  preliminares  ou a reforma da Sentença para que o pedido seja
julgado improcedente ou, ainda, para que seja minorado o valor da indenização.

Contrarrazoando,  f.  224/232,  a  Apelada  defendeu  a  utilização  do
procedimento ordinário para veiculação do seu pleito  e a  validade da Sentença,
alegando que a via eleita não é inadequada e que o Apelante indicou assistente
técnico e dispôs de prazo razoável para manifestação sobre o laudo pericial.



No mérito, afirmou que manteve contato com empregado do Apelante, não
obtendo êxito em solucionar extrajudicialmente o problema, e que jamais anuiu aos
descontos questionados, posto que, segundo suas afirmações, não estavam previstos
no contrato, cujo instrumento não foi colacionado pela Instituição Financeira.

Argumentou, por fim, que a indenização pelos danos morais foi fixada em
montante moderado, considerando os prejuízos que sofrera.

Requereu o desprovimento do Apelo.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  237/242,  opinou  pela  rejeição  das
preliminares  e  pugnou pelo  desprovimento  do Recurso,  ao argumento de que  o
Apelante não se desincumbiu do ônus de provar a existência de negócio jurídico
autorizador dos lançamentos efetuados na conta bancária da Apelada.

É o relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 178, e o preparo foi recolhido, f. 199-v, pelo
que, presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Pretende a Apelada,  por meio da presente ação, obter  a condenação do
Apelante à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais,
pleitos que não se confundem com a mera prestação de contas.

Embora  possa  o  Apelante,  na  resposta  à  petição  inicial,  apresentar  as
contas  referentes  aos  negócios  jurídicos  em questão,  tal  discussão  incidental  é
insuficiente para impor à Apelada o uso do rito especial previsto nos arts. 914 a 919
do Código de Processo Civil  de 1973, vigente à época do ajuizamento da ação,
correspondentes aos atuais arts. 550 a 553 do Código de Processo Civil em vigor.

Por essa razão, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Quando da apresentação do laudo pericial, f. 134/158, o Juízo determinou a
intimação das partes para que,  no prazo de dez dias,  manifestassem-se sobre as
conclusões do perito, f. 159.

O Banco Apelante, tão logo intimado, f. 162, requereu a dilação do prazo
por  mais  vinte  dias,  f.  163,  pleito  acolhido  parcialmente  pelo  Juízo,  que  lhe
concedeu mais dez dias para manifestação sobre a prova pericial, f. 164.

O Apelante, porém, não se desvencilhou do ônus de se manifestar sobre o
laudo, pugnando por mais vinte dias, f. 171, momento em que o Juízo indeferiu o
novo requerimento de dilação do prazo e prolatou sentença.

Tal conduta não configurou cerceamento de defesa, posto que o Apelante
dispôs, no total, de vinte dias para manifestação sobre as conclusões do perito.

Eventual  insatisfação  com  o  acolhimento  parcial  do  seu  primeiro
requerimento  de  prorrogação  do  prazo  deveria  ter  sido  manifestada  pelo  meio
recursal próprio e não pela reiteração do requerimento.



Rejeito, pois, a preliminar de nulidade da sentença.

Passo ao mérito.

Embora tenha formulado pedido genérico de restituição de “todas as taxas
e tarifas” (sic) ilegalmente debitadas em sua conta-corrente, a Apelada colacionou
documentos contendo a informação, individualizada, de quais são os lançamentos
bancários por ela considerados indevidos, f. 17/47.

O perito, por sua vez, analisando os documentos encartados, concluiu que
o Apelante é devedor da quantia de R$ 208.865,19 à Apelada, sendo R$ 165.770,30
de indébitos intitulados “agenda cart cred ces n recebida” e R$ 43.094,89 a título de
indébitos de juros, multa e IOF sobre excesso de limite, f. 134/158.

O  Apelante  apresentou  resposta  à  petição  inicial  desacompanhada  de
qualquer  documento,  f.  53/77,  e,  quando  intimado  para  indicar  as  provas  que
pretendia  produzir,  f.  104/105,  requereu  o  julgamento  antecipado  da  lide,  f.
110/112.

Restou  provado,  portanto,  o  fato  constitutivo  do  direito  da  autora,  ora
Apelada, notadamente os lançamentos referentes a serviços que não foram por ela
contratados, ao passo que o Apelante não se desincumbiu do ônus de provar fato
impeditivo,  modificativo  ou extintivo do direito  alegado,  tais  como os  negócios
jurídicos que fundamentaram cada débito.

Evidenciado  o  desconto  indevido,  pois  não  autorizado,  bem como  não
demonstrado o engano justificável, é devida a restituição em dobro, na forma do art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor1.

Por  outro  lado,  apesar  de  terem  sido  comprovados  os  lançamentos
indevidos na conta-corrente da Apelada, não há demonstração de que implicaram
em alguma restrição de crédito, razão pela qual não constituem motivo suficiente
para ensejar o dever de reparação por dano moral.

A  falha  nos  serviços  da  instituição  financeira,  levando-a  a  promover
descontos  indevidos  em conta-corrente  do  consumidor,  por  si  só,  não  viola  os
direitos de personalidade, de modo a impor a obrigação de reparar danos morais.

Não há prova, no caso, de qualquer fato específico desabonador da honra
objetiva da Apelada perante os consumidores dos seus serviços, nem mesmo da
inscrição em cadastro de inadimplentes, a justificar a indenização, não sendo caso,
por outro lado, de dano moral in re ipsa.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  parcial  provimento  para,
reformando a Sentença, afastar a condenação do Apelante ao pagamento de
indenização por danos morais,  mantendo-a nos demais termos, inclusive na
condenação  ao  pagamento  dos  ônus  da  sucumbência,  considerando  que  a
Apelada decaiu de parte mínima do pedido.

1 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.



É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


