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Origem : 4ª Vara Cível da Comarca da Capital
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Advogada : Patrícia de Carvalho Cavalcanti (OAB/PB nº 11.876)
Apelada : Raquel Periera Sales
Advogados : Geraldo Guerra de S. Filho (OAB/PB nº 6031) e outros

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SUBLEVAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  DESCONTOS  REALIZADOS  EM
DUPLICIDADE.  ESTORNO  PARCIAL.
RECLAMAÇÃO  JUNTO  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  FORMALIZAÇÃO  DE  NOVO
CONTRATO  PARA  SUPRIR  O  PREJUÍZO
CAUSADO  PELO  PRIMEIRO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  RESTITUIÇÃO  DOS  VALORES
COBRADOS  INDEVIDAMENTE,  DE  FORMA
DOBRADA.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  DANO  MORAL
EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO  VALOR  DE
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ACORDO  COM  OS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO.  VERBAS  DE  SUCUMBÊNCIA.
RATIFICAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

- A instituição financeira, na condição de fornecedora
de  serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos
causados  à  parte,  em  virtude  da  deficiência  na
prestação  dos  serviços,  nos  termos  do  art.  14,  do
Código de Defesa do Consumidor.

-  Restando  devidamente  comprovado  que  foram
realizados descontos na conta-corrente da autora, de
forma indevida, imperioso se torna a sua devolução,
de  forma  simples,  ante  a  ausência  de  má-fé  da
instituição financeira.

-  Só  é  cabível  a  restituição,  em dobro,  dos  valores
indevidamente  cobrados,  quando  demonstrada  a
má-fé da instituição financeira, o que não se verifica
no caso em comento.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.
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Raquel  Pereira  Sales ajuizou  a  presente  Ação  de
Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, em face do  Banco do Brasil S/A, alegando
que  firmou  contrato  de  empréstimo  consignado  com  a  mencionada  instituição
financeira,  em  abril  de  2009,  no  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  ficando
acordado, na oportunidade, que seriam descontados valores mensais no importe de
R$  112,00  (cento  e  doze  reais),  em  48  (quarenta  e  oito)  vezes.  Explicou  que  a
Instituição  Financeira  cobrou  valor  a  maior  e  em  duplicidade,  daí  porque  foi
obrigada a contrair outro empréstimo, a fim de cobrir o primeiro. Por fim, pediu a
repetição do indébito dos valores indevidamente cobrados e indenização por danos
morais, perfazendo um total de R$ 8.600,00 (oito mil e seiscentos reais), bem como a
condenação em custas e honorários advocatícios.

O Juiz de Direito, fls. 126/131, proferiu decisão nos
seguintes termos:

A teor de tais considerações, JULGO PROCEDENTE
EM  PARTE  o  pedido  formulado,  o  que  faço  com
esteio no art. 269, I, do CPC, c/c o art.422 do CC, para
condenar  o  banco réu a  pagar  à  autora os  valores
referentes a título de repetição do indébito, devendo
ser  restituída  a  quantia  em  dobro  na  forma  do  §
único  do  art.42  do  CDC,  cujo  valor  deverá  ser
identificado em fase de liquidação. Condeno ainda o
réu a pagar a indenização à autora no importe de R$
2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, cujo
valor  já  dou por  corrigido  (Súmula  362,  STJ),  com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Por fim, condeno o réu vencido a pagar as custas e
honorários de advogado, estes fixados em R$ 800,00
(oitocentos reais), com base no art. 20, §4º c/c ainda o
§ único do art.21, ambos do CPC.

Inconformado, o Banco do Brasil S/A ingressou com
APELAÇÃO, fls. 143/155, reiterando as exatas premissas da contestação, no sentido
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de defender a regular contratação dos empréstimos, e também a inexistência de vício
ou defeito na prestação do serviço; não comprovação do dano material, porquanto
falta  a  comprovação  do  mesmo  nos  autos,  bem  como  do  dano  moral  alegado.
Alternativamente,  requer,  caso assim não entenda,  a minoração do valor fixado a
título de dano moral.

Contrarrazões,  pugnando  pela  manutenção  da
sentença, fls. 166/177.

Feito não remetido à  Procuradoria de Justiça,  pois
não identificado interesse que se exija intervenção ministerial.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  cerne  da  questão  posta  nesta  instância  revisora
consiste  em avaliar  se  existem valores  cobrados  indevidamente  à  autora,  Raquel
Pereira Sales, pela instituição financeira,  Banco do Brasil S/A e, acaso confirmado,
ter-se-ia direito à percepção da repetição do indébito na forma em dobro e danos
morais.

O caso  discutido  nos  autos  é  regido  pelas  normas
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o Banco Bradesco S/A,
caracteriza-se como fornecedor de serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é
objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.
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E,

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.
§  1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§ 2º. Omissis;
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal temática, inclusive, já se encontra sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 

Então, diante da incidência da norma consumerista à
hipótese,  em apreço,  é  cabível  a  aplicação da regra constante do art.  6º,  VIII,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor  no  tocante  ao  ônus  probatório.  É  que,  como
cediço,  o  instituto  da  inversão  do  ônus  da  prova  confere  ao  consumidor  a
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em
juízo. Nesse sentido:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:

Apelação Cível nº 0028077-90.2010.815.2001 5



[...]
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.

Ultrapassadas  essas  ilações,  considero  a  sentença
irretocável. 

Digo  isso  porque,  para  se  eximir  de  possível
obrigação decorrente da falha na prestação dos serviços ofertados, deveria o Banco
do  Brasil  S/A ter  comprovado  a  inexistência  de  defeito  no  serviço  ou  a  culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, situação não verificada.

Por  outro  quadrante,  extrai-se  da  documentação
carreada pelo autor que mesmo após a reclamação feita junto a agência bancária, a
Instituição continuou cobrando nos meses seguintes o valor já descontado de seu
contra-cheque. Tal situação, gerou, inclusive, um novo empréstimo. Ainda, como se
não bastasse, ao estornar as parcelas pagas em duplicidade, o fazia em valor inferior
ao acordado.

A propósito, calha transcrever trecho da decisão de
fl. 129, a qual comunga com o entendimento acima esboçado:

Vê-se que no extrato de conta datado de abril de 2010
(fl.20), existe uma consignação em conta-corrente do
banco réu, no valor de R$ 132,34. Num outro extrato
bancário, de junho de 2010 (fl.21), igualmente se vê
desconto em conta-corrente no importe de R$ 132,09.
A autora  juntou  alguns  contracheque.  No  mês  de
abril de 2010 foi descontado de seus rendimentos o
valor de R$ 126,48, correspondentes ao empréstimo
com o banco promovido, quando já havia desconto
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de R$ 132,34 em sua conta-corrente. 
O  banco,  por  sua  vez,  não  explicou na  defesa  o
motivo desses descontos em duplicidade. 

Outrossim,  o  argumento  utilizado  pelo  banco
recorrente,  para  justificar  sua  conduta,  de  que  os  contratos  foram  devidamente
pactuados,   não  merece  acolhimento,  pois,  como  visto,  a  tese  autoral  não  é  de
ausência  de  contrato,  mas  sim a  forma  como foram realizados  os  descontos  das
parcelas  referentes  aos  pactos,  assim  como  a  subtração  de  valores  relativos  ao
contrato que já havia sido cancelado.

De  outro  lado,  quanto a  forma  de  restituição  dos
valores  indevidamente  cobrados,  entendo  que  o defeito  na  prestação  de  serviço
decorrente de conduta negligente do promovido constitui erro injustificável, uma vez
que a instituição financeira não se incumbiu de adotar os procedimentos mínimos de
segurança e cautela.

No  entanto, não  reputo  cabível  a  repetição  de
indébito em dobro, isso porque, no caso em epígrafe, não restou caracterizada a má-
fé da instituição financeira, requisito indispensável a devolução prevista na forma do
art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme precedente
do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito:

AGRAVO   REGIMENTAL   EM   AGRAVO   EM
RECURSO   ESPECIAL.   CONTRATO   DE
PROMESSA   DE   COMPRA   E   VENDA   DE
IMÓVEL   EM   CONSTRUÇÃO.  PRAZO  DE
TOLERÂNCIA  PARA  ENTREGA EM DIAS ÚTEIS.
SÚMULA  284/STF.  RESTITUIÇÃO  SIMPLES  AO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SUMULA
83/STJ.  REEXAME.  SUMULA   7/STJ.   RECURSO
QUE  DEIXA  DE  IMPUGNAR ESPECIFICAMENTE
OS  FUNDAMENTOS   DA   DECISÃO   ORA
AGRAVADA.  INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182  DO
STJ.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
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INADMISSÍVEL.  APLICAÇÃO  DE  MULTA.  ART.
1.021, § 4º, CPC. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1.  A
mera  alegação  de  violação  à  legislação  federal,
desacompanhada  de   argumentação   jurídica
pertinente  e   apta   a  demonstrar  em que medida
houve  a  alegada  vulneração  atrai  a incidência da
Súmula  284/STF  e  impede  o  conhecimento  do
recurso. 2.  A  Segunda  Seção  desta  Corte  firmou
o entendimento de que a devolução  em  dobro  dos
valores  pagos  pelo consumidor somente é possível
quando  demonstrada  a  má-fé  do  credor.
Precedentes.  3.   O  Tribunal  de  origem entendeu
como  não  configurada  a  má-fé  da  parte   credora,
afastando  a  devolução em dobro do indébito. Nesse
contexto, a modificação de tal entendimento  lançado
no acórdão recorrido demandaria nova  análise do
acervo fático-probatório dos autos,  o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ. (...)(STJ - AgRg no AgRg no
AREsp 731339 / DF , Rel. Min. Luis Felipe Salomão,
quarta  turma,  Data  do  Julgamento  03/05/2016,  DJe
06/05/2016) - negritei.

Logo, não tendo o banco demandado demonstrado
que  os  débitos  questionados  foram feitos  de  forma correta,  por  não  ter  provado
qualquer  fato  impeditivo,  extintivo  ou modificativo  do direito  alegado,  conforme
exigência do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, é imperioso reconhecer a
falha na prestação do serviço e, por consequência, o dever de indenizar, haja vista
serem inegáveis os transtornos suportados por quem tem descontados da sua conta
corrente valores de empréstimo em duplicidade e em valor diverso do pactuado.

Sobre o assunto:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
SEGUIMENTO  NEGADO  À  APELAÇÃO  CÍVEL.
DESCONTO  CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE
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PAGAMENTO.  CONSENTIMENTO  DO
CORRENTISTA  NÃO  DEMONSTRADO.
ILEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não
pode o banco se valer da apropriação de numerário
em conta corrente, como forma de compensar-se da
dívida  em  face  de  contrato  de  empréstimo,
notadamente  quando  não  há  prova  de  que  tal
possibilidade tenha sido consentida pelo correntista.
A restituição de quantia indevidamente descontada
pela  instituição  bancária,  deve-se  processar,  em
dobro, quando resta configurado a conduta abusiva e
o  total  desrespeito  do  banco  com  a  parte
hipossuficiente. “não obstante o grau de subjetivismo
que envolve o tema da fixação da indenização, vez
que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente, tem-se
pronunciado esta corte no sentido de que a reparação
do  dano  deve  ser  fixada  em  montante  que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir,
de  outro  modo,  enriquecimento  indevido.  “
indenização  fixada  em  patamar  razoável,  apto  a
reparar  o  dano  e  a  desestimular  a  reiteração  da
conduta.  Desprovimento  dos  recursos.  Não merece
reforma a decisão monocrática que nega seguimento
a apelação interposta em confronto evidente com a
jurisprudência dos tribunais superiores.  […]. (TJPB;
Rec.  0004514-04.2008.815.0331;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 04/06/2014; Pág. 20).

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
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acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.
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Desse  modo,  o  valor  indenizatório  referente  aos
danos  morais,  qual  seja,  R$  2.000,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais) , mostra-se
suficiente para compensar o inconveniente sofrido, funcionando, ainda,  como um
fator  de desestímulo à  reiteração da conduta  ora  analisada,  pois  fará  com que o
demandado adote medidas para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Ratifico,  outrossim,  os  honorários  advocatícios
arbitrados no juízo de origem, porquanto mantido o dever de devolução da quantia
paga indevidamente,  bem como dos danos morais,  decaindo o autor  apenas  em
parte mínima, qual seja, a exclusão da repetição do indébito.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO APELATÓRIO, apenas para excluir da condenação a repetição do
indébito.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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