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APELAÇÕES  CÍVEIS  –  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  CONTRATO –  PROCEDÊNCIA
PARCIAL –  EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO  NÃO
AUTORIZADO  – DESCONTO  DIRETO  NO
BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  – AUSÊNCIA  DE
CONTRATO  – DEMONSTRAÇÃO  SUFICIENTE  A
AFIRMAR  A  OCORRÊNCIA  DE  FRAUDE  –
DESCONTOS  INDEVIDOS  – EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA – DEVER
DE  INDENIZAR  –  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DO
INDÉBITO  –  PRECEDENTES  DESTE  EGRÉGIO
TRIBUNAL – ART. 557, CAPUT E §1º-A DO CPC/73 –
PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E NEGATIVA
DE SEGUIMENTO AO APELO DO RÉU.

- Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha
do serviço de que resulta desconto mensal indevido no
benefício  previdenciário,  em  decorrência  de
empréstimo  consignado  não  contratado,
comprometendo porção significativa dos proventos de
pessoa  idosa  e  desequilibrando  a  já  frágil  equação
financeira do lesado. 

- Nos termos da  Súmula 479 do STJ, “As instituições
financeiras  respondem  objetivamente  pelos  danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados  por  terceiros  no  âmbito  de  operações
bancárias.”

-  O  quantum  indenizatório  de  dano  moral,  portanto,
deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar
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a ideia  de enriquecimento  indevido  da vítima e  nem
empobrecimento  injusto  do  agente,  devendo  dar-se
com  moderação,  proporcional  ao  grau  de  culpa,  às
circunstâncias  em  que  se  encontra  o  ofendido  e  a
capacidade econômica do ofensor.

-  Dispõe o art. 42 do CDC: “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.”

Vistos, etc.

Tratam-se  de  Apelações Cíveis (fls.  85/93  e  106/117)
interpostas,  respectivamente, por João Evangelista  Monteiro  Filho  e  pelo
Banco BMG S/A, buscando a reforma da sentença (fls.  82/84) proferida pelo
Juízo da Comarca de Belém que, nos autos da Ação de Indenização por Danos
Morais c/c Declaratória de Nulidade de Contrato, ajuizada pelo 1º Apelante em
face  do  2º  Apelante, julgou  parcialmente  procedentes os  pedidos,  nos
seguintes termos:

[…]
Ao compulsar os presentes autos, dúvidas não restam que
foram  efetuados  descontos  mensais  no  benefício
previdenciário  do  promovente,  conforme  faz  prova  a
documentação colacionada às f. 13/14.

Por  outro  lado,  o  autor  argumenta  que  não  realizou
empréstimo com o banco promovido,  sustentando que os
descontos efetuados no valor total  de R$ 154,00 (cento e
cinquenta e quatro reais) não proveio de sua vontade, sendo
oriundos de fraude.

No caso em tela, não há como exigir da parte autora que
faça prova negativa no sentido de que não realizou contrato
de empréstimo com o banco promovido.

Desta  feita,  cabe  à  parte  promovida  acostar  aos  autos  o
suposto contrato celebrado entre as partes.

Ocorre  que  a  parte  ré  sequer  juntou  o  suposto  contrato
celebrado  entre  as  partes,  não  demonstrando,  dessa
maneira, que o autor celebrou realmente o contrato.

À luz de tais considerações, os autos revelam que o fato em
comento  ocorreu  em  virtude  de  fraude,  merecendo
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credibilidade as alegações articuladas na exordial, restando
comprovada,  assim,  a  negativa  sustentada  pelo  autor  no
sentido de que não contratou empréstimo junto à instituição
bancária promovida.

Nesse  diapasão,  resta  evidenciado  que  o  autor  teve
descontado indevidamente do seu benefício previdenciário
valores relativos a empréstimo concedido a terceiro, por ato,
no  mínimo,  culposo  da  parte  ré,  a  quem  caberia,  como
instituição financeira, cercar-se das cautelas exigidas de um
fornecedor de serviços zeloso.

Não traz a promovida o referido contrato firmado.

Sem  mais  delongas,  indevidos,  portanto,  os  descontos
efetivados  no  benefício  previdenciário  de  titularidade  do
promovente.

Com isso, a restituição dos valores em dobro é imperativa e
suficiente para reparar o dano ao autor.

In  casu,  as  quantias  indevidamente  descontadas  deverão
ser restituídas em dobro, em atenção à regra contida no art.
42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Quanto  aos  danos  morais,  não  há  qualquer  relato  ou
demonstração  de  constrangimento.  Os  direitos  da
personalidade estão incólumes.

O  prejuízo  momentâneo  do  autor  alcançou  apenas  sua
esfera patrimonial, que nesta ocasião está sendo reparada.

Pelo exposto, o que mais dos autos consta e princípios de
Direito aplicáveis à espécie, Julgo parcialmente procedente
o pedido, nos seguintes termos:

I)  DECLARO  a  nulidade  do  contrato  de  empréstimo
consignado entre o autor e o banco réu;

II) CONDENO o Banco BMG S/a ao pagamento em dobro
de  todas  as  parcelas  indevidamente  descontadas  nos
proventos de aposentadoria do autor, valores que deverão
ser apurados em fase de liquidação, acrescido de correção
monetária e juros de mora, desde a citação.

III)  CONDENO, ainda,  a parte sucumbente ao pagamento
dos  honorários  advocatícios,  à  base  de  15% (quinze  por
cento) do valor total da condenação, esses valores também
com juros e correção monetária.
[...]

Em suas razões recursais, o Autor afirma, em apertada síntese,
que restou plenamente configurado os requisitos ensejadores da indenização
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por danos morais, pugnando pela reforma da sentença neste ponto (fls. 85/93).

O Banco BMG também apresentou recurso de Apelação,  no
qual pleiteia a reforma da sentença impugnada, por entender  que o contrato
resta formalizado, tendo o banco agido de boa fé e em exercício regular de
direito ao efetuar os descontos, devendo os pedidos exordiais serem julgados
improcedentes.

Contrarrazões às fls. 134/153 e 187/195.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
emitiu  parecer  opinando  pelo  desprovimento  da  Apelação  interposta  pelo
Banco  BMG  S/A  e  pelo  provimento  da  Apelação  interposta  por  João
Evangelista Monteiro Filho, para condenar o Réu ao pagamento de indenização
por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigido a partir do
arbitramento e com juros de mora a contar do evento danoso (Súmulas 362 e
54 do STJ).

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para tentativa de
composição amigável, a qual restou infrutífera (fl. 175).

É o relatório.

Decido.

Anoto,  inicialmente, que o  caso  dos  autos  é  de  Apelações
Cíveis interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016,
data de início da vigência do Novo Código de Processo Civil1, aplicando-se, à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e 1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Outrossim,  os documentos de fls. 118/128, que deveriam ser
apresentados na fase de instrução processual, mas que foram juntados pelo
Banco/Réu  apenas  em  seu  recurso,  constituem  nítida  inovação  recursal,
procedimento vedado no ordenamento jurídico pátrio,  razão pela qual  serão
desconsiderados.

No mais,  o Recurso Adesivo de fls.  144/153,  interposto pelo
Autor, não merece conhecimento, visto que este se utilizou anteriormente da
Apelação, efetuando o mesmo pedido em ambos, qual seja, a condenação do
Banco/Réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Feito esses registros, passo à análise dos recursos apelatórios.

1  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º,  da  Lei  Complementar  nº.  95/98,  que  regula  a  elaboração,  redação,  alteração  e  consolidação  das  leis
brasileiras. Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia
18/03/2016.  Nesse  sentido  o  Enunciado  Administrativo  nº  1  aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão
administrativa do dia 2 de março de 2016.
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No caso em comento, examina-se a responsabilização do Réu
em decorrência da realização de  empréstimo consignado em nome do Autor,
fato que teria ocasionado descontos em seus proventos de aposentadoria.

O valor relativo ao empréstimo foi de R$ 4.932,74 (quatro mil,
novecentos e trinta e dois reais, e setenta e quatro centavos), a ser descontado
em 58 (cinquenta e oito) parcelas mensais de R$ 154,00 (cento e cinquenta e
quatro reais).

O Juízo  a  quo acolheu  parcialmente  os pedidos autorais  e
declarou a inexistência do débito, condenando o Promovido a restituir em dobro
os valores indevidamente descontados, tendo julgado improcedente o pleito de
indenização por danos morais.

Pois bem.

Não obstante as razões expostas no recurso  do Banco/Réu,
observo  ser  incontroverso  nos  autos  a  existência  da contratação  de
empréstimo  de  forma  fraudulenta,  pelo  que  a magistrada a  quo agiu
corretamente ao declará-lo nulo.

O Promovente  juntou  documentos  que  comprovam  os
descontos realizados em seus proventos de aposentadoria, em decorrência do
empréstimo (fls. 13/14).

O  Promovido,  por  sua  vez,  afirmou  que  o  contrato  foi
devidamente firmado, tendo agido em exercício regular de direito ao efetuar os
descontos, porém, não juntou nenhum documento apto a comprovar as suas
alegações.

Desta forma, em descumprimento a determinação do art. 333,
II do CPC-73, o Réu não trouxe aos autos nenhum documento que comprove a
contratação do empréstimo, o que confirma  a tese autoral de ocorrência de
fraude.

Desta  forma,  a financeira  Ré/Promovida deve  ser
responsabilizada civilmente, porque a ela cabia diligenciar com maior eficiência
a fim de evitar fraudes como a descrita na hipótese sub examine.

Superadas tais constatações,  conclui-se:  a  instituição
financeira se responsabiliza  pela  contratação  de  empréstimo  em  nome  de
pessoa  que  não  a  tenha  contratado,  pois  incumbe-lhe  cientificar-se  da
veracidade dos documentos e informações fornecidos, de modo a prevenir a
ocorrência  de  fraude.  Com  efeito,  tais  instituições  não  devem  se  limitar  a
receber os documentos, tendo a obrigação de cientificar-se sobre a veracidade
das informações prestadas pela pessoa que solicita o empréstimo, a fim de que
se possa evitar ilicitudes e cobranças irregulares em nome de terceiros.
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No caso dos autos, o Autor sequer solicitou empréstimo.

Sobre o tema, é remansosa a jurisprudência  desta Corte de
Justiça da incidência de danos morais na hipótese de contratação fraudulenta
de empréstimo, conforme os seguintes julgados:

APELAÇÃO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  BANCO.
EMPRÉSTIMO  NÃO  CONTRATADO.  FRAUDE.
DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  PENSÃO  DE  PESSOA
IDOSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  (UNIBANCO).  TESE  FIRMADA  EM
RECURSO  REPETITIVO  PERANTE  O  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  DANOS  MORAIS  E
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO. OCORRÊNCIA.  APLICAÇÃO
DO  ARTIGO  932,  INCISO  V,  ALÍNEA  "b",  DO  NCPC.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.  - Cabe à instituição
financeira demandada a demonstração da legitimidade
dos descontos realizados na pensão da apelante,  nos
termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil,
uma vez que o ônus da prova incumbe ao réu quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do  direito  do  autor. -  "RECURSO  ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.  JULGAMENTO
PELA  SISTEMÁTICA  DO  ART.  543-C  DO  CPC.
RESPONSABILIDADE CIVIL. 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."  (STJ-REsp 1199782
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002999420118150681,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 14-09-2017) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  CONTRATAÇÃO  DE  FORMA FRAUDULENTA.
DESCONTO  INDEVIDO  EM  BENEFÍCIO
PREVIDÊNCIÁRIO. PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  REDUÇÃO DO VALOR
INDENIZATÓRIO  ARBITRADO.  PROVIMENTO  PARCIAL
AO RECURSO. A prova revelou que o banco réu efetuou
descontos  indevidos  no  contra-cheque  do  autor
relacionados com empréstimo que nunca foi contratado.
Demonstrada  a  fraude.  Falha  operacional  imputável  à
instituição  financeira. Quantum  indenizatório  dos  danos
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morais  reduzido  para  R$5.000,00  (cinco  mil  reais),
porquanto  atendidos  os  pressupostos  de  razoabilidade  e
proporcionalidade.  Restando demonstrada a contratação
fraudulenta de empréstimo, a desconstituição do débito
é medida que se impõe. Por consequência, as parcelas já
descontadas  em  contra-cheque  devem  ser  ressarcidas.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00019268020138150191,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-02-2016) (grifei)

Com  efeito,  cabe  à  instituição  financeira  devolver ao
consumidor em dobro a quantia indevidamente descontada de seus proventos
de aposentadoria, como bem assinalou  a douta magistrada de primeiro grau
em  sua  sentença,  devendo  arcar,  ainda,  com  uma  indenização  por  danos
morais.

Portanto, deve  ser  reformada  a  sentença  para  incluir  a
condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
morais,  pois,  na  linha de  entendimento deste Egrégio  Tribunal,  é  cabível  a
reparação por danos extrapatrimoniais em situações como esta, na qual  foi
efetuado descontos relativos a serviço bancário não contratado.

Na espécie, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se
razoável  e proporcional  ao dano, às condições da vítima e do responsável,
sendo capaz de compensar o constrangimento do Autor e suficiente para servir
de alerta à entidade financeira. 

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput e §1º-A do CPC-
73, NEGO SEGUIMENTO à Apelação interposta pelo Banco BMG S/A e DOU
PROVIMENTO à  Apelação  interposta  por  João  Evangelista  Monteiro  Filho,
incluindo na  condenação do Banco Promovido o pagamento de indenização
por danos morais no valor  de  R$  5.000,00 (cinco mil reais),  acrescidos de
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária
pelo INPC, a partir da publicação desta decisão, nos termos das Súmulas 54 e
362 do STJ.

P. I.

João Pessoa, 11 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
Relator
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