
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº : 0000725-25.2016.815.1201
Relator : Des. José Ricardo Porto
Apelante 01 : Manoel José de Souza
Advogado   : Humberto de Sousa Felix – OAB/RN nº 5069
Apelante 02 : Banco BMG S/A
Advogado : Carlos Eduardo Pereira Teixeira – OAB/SP nº 327.026
Apelados : Os mesmos

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  BANCO  BMG  S/A.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
INOCORRÊNCIA.  EMPRESA  INTEGRANTE  DA
CADEIA DE FORNECEDORES DO SERVIÇO. FUSÃO
ENTRE  AS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.
APLICABILIDADE  DA  TEORIA  DA  APARÊNCIA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Segundo a lição disposta nos artigos 7º, parágrafo único, e
25,  §1º,  ambos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  a
responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação
do serviço é  inerente a  todos que participam da cadeia  de
consumo.

- De acordo com a teoria da aparência, não se pode obrigar o
demandante  a  realizar  uma  verificação  intrínseca  da
personalidade  jurídica  da  sociedade  empresarial,  sobretudo
quando sequer firmou o contrato de empréstimo consignado,
objeto da presente lide.

-  “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO C/C  REPARAÇÃO DE DANOS  MORAIS.  SUCESSÃO
EMPRESARIAL.  EMPRESAS  QUE  COMPÕEM  O  MESMO
GRUPO  ECONÔMICO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  E
SOLIDÁRIA.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA. (...). 2. Na esteira da jurisprudência
consolidada em Superior Tribunal de Justiça, é possível demandar
a  empresa  integrante  do  mesmo  grupo  econômico,  cuja
denominação ou razão social levam o consumidor a acreditar  que
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se trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. À
luz  da  Teoria da Aparência,  tal  denominação ou  razão social  leva o
consumidor a acreditar que a atividade bancária feita pelo Banco ITAÚ
BMG Consignado  está  vinculada  ao  Banco  BMG.  Precedentes  (STJ/
AGRG no RESP 1168105/SC; RESP 689.653/AMJ; RESP 775.766/PR;
RESP 879.113/DF;  Res  1021987/RN).  3.Portanto,  como  as  empresas
Banco BMG S.A. E Banco ITAÚ BMG Consignado compõem o mesmo
grupo econômico e se confundem ante a perspectiva do consumidor, elas
respondem de forma objetiva e solidária pelos danos causados. Assim,
não é necessária a integração do Banco ITAÚ BMG Consignado na lide
para que seja julgado procedente o pedido de exclusão da negativação
do nome do autor do cadastro de proteção ao crédito. (...).” (TJDF; Rec
2015.07.1.008405-6; Ac. 935610; Primeira Turma Recursal dos Juizados
Especiais; Rel. Juiz Robson Barbosa de Azevedo; DJDFTE 29/04/2016;
Pág. 311).

APELO  DO  AUTOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  NÃO
CONCRETIZADO.  PROMOVENTE  QUE  É
APOSENTANDO  E  ANALFABETO.  AUSÊNCIA  DE
ESTEIO  PROBATÓRIO  HÁBIL  A  ATESTAR  O  LIAME
EXISTENTE  ENTRE  AS  PARTES.  PROCEDÊNCIA
FRAGMENTÁRIA.  PREJUDICIAL  DE  MÉRITO.
PRESCRIÇÃO  DECENAL.  INOCORRÊNCIA.  PRAZO  DE
05  (CINCO)  ANOS.  INTELIGÊNCIA  DO ARTIGO 27  DO
CÓDIGO  CONSUMERISTA.  IRRESIGNAÇÃO
MERITÓRIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO
DO  INSS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  CONFIGURADA.
DEVER  DE  CAUTELA  NÃO  OBSERVADO.
COMPROVAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  PREJUDICIAL.  MÁ
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO  OU  NULIDADE  DO  NEGÓCIO
JURÍDICO. DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO E À
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRECEDENTES
DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA
EGRÉGIA  CORTE.  JUROS  DE  MORA.  INCIDÊNCIA  A
PARTIR DO EVENTO DANOSO. EXEGESE DA SÚMULA
54  DO  STJ.  ÔNUS  DA  SUCUMBÊNCIA  PERTENCENTE
EXCLUSIVAMENTE  AO  DEMANDADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- “Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos
danos  causados  por  fato  do  produto  ou  do serviço  prevista  na
Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir
do conhecimento do dano e da sua autoria.”  (Art. 27,  caput, do
CDC).

Des. José Ricardo Porto
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-  Cabe  à  parte  demandada  a  demonstração  da  legitimidade  dos
descontos realizados na conta do apelante, nos termos do art. 373,
II, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que o ônus da
prova  incumbe  ao  promovido  quanto  à  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

-  É  possível  a  devolução  em  dobro  dos  valores  oriundos  de
dedução  indevida,  em  virtude  da  instituição  financeira  não  ter
executado os seus serviços com a cautela necessária.

-  O  valor  do  reparo  pelo  abalo  psíquico  não  deverá  ser  em
importância  excessiva,  que  enseje  enriquecimento  ilícito,  muito
menos em quantum irrisório, que possibilite a reiteração dos fatos.

-  Quanto  à  fixação  dos  juros  de  mora,  entendo  que  deve  ser
aplicada a Súmula 54 do STJ, que prevê a sua incidência a partir do
evento danoso. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba,  à unanimidade de votos,  NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO AUTORAL.

RELATÓRIO

Manoel  José  de  Souza,  devidamente  qualificado  nos  autos,  propôs  “Ação
Declaratória c/c  Repetição de Indébito  e  Indenização”  contra  o  Banco BMG S/A,  igualmente
identificado, alegando, inicialmente, que é titular de benefício previdenciário por idade perante o
INSS.  Aduz que,  entre  a  data  de  07.09.2009 até  07.04.2013,  fora  descontado,  mensalmente,  o
importe de R$ 135,34 (cento e trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos), da folha de pagamento
da aludida benesse, correspondente a empréstimo consignado não contratado, de quarenta e três
prestações, perfazendo o total de R$ 5.819,62 (cinco mil, oitocentos e dezenove reais e sessenta e
dois centavos). 

Ao final, pugna pela declaração de inexistência do negócio jurídico, com a nulidade
deste, bem assim pela condenação do demandado ao ressarcimento da importância já recolhida, na
forma dobrada, bem como indenização pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido.

O magistrado de base, às fls. 69/72-verso, julgou parcialmente procedente o pedido,
para  “declarar  a  inexistência  da  dívida  referente  ao  contrato  de  empréstimo  nº  196.142.444,
determinando a devolução dos valores cobrados em relação a essa(s) operação(ões), de maneira
simples e observada a prescrição quinquenal, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação e
correção monetária pelo INPC, desde o efetivo desembolso de cada parcela, afastando a pretensão
de indenização por danos morais”. 

Apelação  Cível  manejada  pelo  autor  às  fls.  74/85.  Requer,  em  síntese,  a
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aplicabilidade da prescrição decenal ao caso concreto, nos moldes do artigo 205 do Código Civil; o
pagamento em dobro do indébito; a indenização por danos morais; que os juros moratórios sejam
contabilizados a partir do evento danoso, com fulcro na Súmula 54 do STJ; e, por fim, que o ônus
sucumbencial seja imputado integralmente ao promovido.

Inconformado  também  com  a  decisão,  o  Banco  BMG  S/A interpôs  recurso
apelatório (fls. 88/98). Suscita, tão somente, a sua ilegitimidade passiva.

Contrarrazões ofertadas pelo promovente às fls. 104/108.

Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  (fls.  114/122),
opinando pelo provimento parcial do apelo do requerente e, quanto ao da instituição financeira, pelo
seu desprovimento.

É o relatório.

VOTO

1 APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO BMG S/A

O ora  apelante  sustenta,  às  fls.  88/98,  que  o  contrato  discutido  nos  autos  é  de
responsabilidade jurídica do Banco Itaú BMG Consignado, razão esta que enseja a sua ilegitimidade
passiva para figurar no presente litígio.

A tese firmada não merece prosperidade.

De acordo com a lição disposta nos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, ambos do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade solidária por eventuais falhas na prestação do
serviço  é  inerente  a  todos  que  participam  da  cadeia  de  consumo.  Vejamos  a  redação  dos
mencionados dispositivos:

“Art. 7º.
(…) 
Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão
solidariamente  pela  reparação  dos  danos  previstos  nas  normas  de
consumo.”

“Art. 25.

(...)

§ 1° Havendo mais de um responsável  pela causação do dano,  todos
responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções
anteriores.”

Outrossim,  segundo  a  teoria  da  aparência,  não  se  pode  obrigar  o  demandante  a
realizar uma verificação intrínseca da personalidade jurídica da sociedade empresarial, sobretudo
quando sequer firmou o contrato de empréstimo consignado, objeto da presente lide.

Des. José Ricardo Porto
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Corroborando o entendimento  acima  delineado,  o  Tribunal  de Justiça  do Distrito
Federal e Territórios, em caso idêntico, ao tratar da matéria em pauta, assim decidiu:

“JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SUCESSÃO EMPRESARIAL.
EMPRESAS  QUE  COMPÕEM  O  MESMO  GRUPO  ECONÔMICO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA.  DANO MORAL IN
RE  IPSA.  CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  FIXADO
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E
RAZOABILIDADE.  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO.  SENTENÇA  REFORMADA.  (...).  2.  Na  esteira  da
jurisprudência consolidada em Superior Tribunal de Justiça, é possível
demandar  a  empresa  integrante  do  mesmo  grupo  econômico,  cuja
denominação ou razão social levam o consumidor a acreditar que se
trata da mesma ou única sociedade comercial atuante no mercado. À
luz da Teoria da Aparência, tal denominação ou razão social leva o
consumidor  a  acreditar  que  a  atividade  bancária  feita  pelo  Banco
ITAÚ BMG Consignado está vinculada ao Banco BMG. Precedentes
(STJ/  AGRG  no  RESP  1168105/SC;  RESP  689.653/AMJ;  RESP
775.766/PR; RESP 879.113/DF; Res 1021987/RN).  3.Portanto,  como
as  empresas  Banco  BMG  S.A.  E  Banco  ITAÚ  BMG  Consignado
compõem  o  mesmo  grupo  econômico  e  se  confundem  ante  a
perspectiva  do  consumidor,  elas  respondem  de  forma  objetiva  e
solidária pelos danos causados. Assim, não é necessária a integração
do  Banco  ITAÚ  BMG  Consignado  na  lide  para  que  seja  julgado
procedente o pedido de exclusão da negativação do nome do autor do
cadastro de proteção ao crédito. (...).” (TJDF; Rec 2015.07.1.008405-6;
Ac. 935610; Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais; Rel. Juiz
Robson Barbosa de Azevedo; DJDFTE 29/04/2016; Pág. 311) – Grifos
nossos.

Em razão dos motivos acima descritos, bem assim considerando a fusão existente
entre o Banco BMG S/A e o Banco Itaú BMG S/A, desprovejo o recurso apelatório.

2 APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR

2.1 Da prejudicial de mérito: prescrição decenal

O autor interpôs a presente demanda em face do Banco BMG S/A, pugnando pela
declaração  de  inexistência  ou  nulidade  do  contrato  de  empréstimo  consignado,  assim  como  a
condenação à repetição de indébito e indenização por danos morais.

Inicialmente,  em suas razões recursais, aquele levantou a prejudicial  de mérito de
prescrição decenal no caso concreto.

Contudo,  tratando-se  de  ação  que  questiona  vício  na  prestação  de  serviços  ao
consumidor,  o prazo prescricional a ser aplicado é o que está previsto no art.  27 do Código de
Defesa do Consumidor, qual seja, cinco anos, senão vejamos:

Des. José Ricardo Porto
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“Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos
causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste
Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do
dano e da sua autoria.” - Destaquei!

Nesse sentido, mostra-se correto o posicionamento firmado pelo magistrado de base,
razão pela qual a rejeição da presente questão prévia é medida que se impõe.

2.2 Do mérito

O cerne da controvérsia recursal concentra-se em aferir o direito, ou não, do autor à
repetição  do indébito,  na forma  dobrada,  bem assim ao recebimento  de indenização por  danos
morais e à contabilização dos juros moratórios a partir do evento danoso. Requer, ainda, que o ônus
sucumbencial seja imputado integralmente ao promovido.

Insta destacar que as atividades inerentes às instituições financeiras estão sujeitas às
regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com o teor da Súmula 297
do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo abaixo:

“STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004
Código de Defesa do Consumidor - Instituições Financeiras - Aplicação
O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às  instituições
financeiras.”

 
Diante desta situação, entendo ser aplicável ao caso presente o  caput do art. 14 do

referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“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”. Grifo nosso.

Na  conjuntura  em  epígrafe,  analisando  a  prova  coligida  aos  autos,  restou
incontroversa  a  realização  de  descontos  mensais  por  intermédio  de  consignação  em  folha  do
contracheque do promovente, relativamente ao contrato impugnado, no valor de R$ 135,34 (cento e
trinta e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Nesse  contexto  fático,  cabia  ao  banco  promovido  comprovar  a  veracidade  e  a
respectiva origem do débito, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC/2015. Não obstante, do
exame detido dos autos, constato que aquele não acostou nenhum documento para comprovar, ainda
que minimamente, a regularidade do suposto contrato. 

Em  assim  sendo,  não  tendo  o  requerido  demonstrado  o  valor  que  teria  sido
efetivamente  disponibilizado  à  parte  autora,  inexiste  justificativa  para  a  procedência  do  débito,
assumindo,  assim,  o  risco  de  causar  danos  ao  consumidor,  restando  induvidoso  o  ato  ilícito
praticado.  Em  suma,  enquanto  fornecedor  de  serviços,  o  banco  deveria  ter  sido  diligente,
empregando medidas eficientes e aptas a evitar os efeitos de condutas fraudulentas.

Des. José Ricardo Porto
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Com  efeito,  mostra-se  presente  a  verossimilhança  das  alegações,  que  é
consubstanciada no fato de não haver quaisquer indícios de que o demandante tenha celebrado
negócio jurídico com o referido banco. Além disso, a posição de hipossuficiência do requerente em
relação à empresa é incontestável, seja de ordem técnica ou econômica. 

Portanto,  reconheço  a  falha  na  prestação  do  serviço  e,  por  consequência,  a
necessidade de indenização ao reclamante,  haja vista ser inegável os transtornos suportados por
quem tem descontados dos seus rendimentos valores decorrentes de empréstimo que tecnicamente
não contraiu.

Por outro lado, faz-se imperioso destacar que a responsabilidade civil  consiste na
coexistência do dano, do ato culposo e do nexo causal. A concorrência desses elementos forma o
fato constitutivo do reparo. Demonstrado o abalo psíquico eventualmente sofrido pela má prestação
do serviço, o direito à indenização é inconteste, até porque não restam dúvidas de que o desconto é
manifestamente  ilícito,  sendo  necessário  que  a  instituição  financeira  responda  pelos  prejuízos
causados, eis que não se cercou dos cuidados necessários.

Do mesmo modo, compreendo ser coerente a condenação na repetição de indébito,
haja vista restar configurado, no caderno processual, o disposto no art. 42, do CDC, senão vejamos:

“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 ao que pagou
em  excesso,  acrescido  de  correção  monetária  e  juros  legais,  salvo
hipótese de engano justificável.” Grifo nosso.

Destarte, demostrados o desconto de valores no contracheque (benefício do INSS) do
promovente, relativamente a contrato inexistente, e a falta de comprovação, pela entidade solicitada
de que o suposto empréstimo tenha sido entregue ou revertido em benefício da parte autora,  a
reforma da sentença no ponto em que condenou à repetição do indébito é medida que se impõe, em
razão do débito indevido e da incidência do diploma protetivo.

Portanto, entendo que houve culpa da parte que figura no polo passivo do litígio,
sendo devida a restituição conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que é firme no
sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC,
pressupõe tanto a existência  de pagamento indevido quanto a má-fé do credor,  o que restaram
evidenciados nos autos.

As recentíssimas decisões deste Egrégio Tribunal, inclusive desta Primeira Câmara
Especializada Cível, em casos idênticos, com o mesmo objeto e causa de pedir, onde figura no polo
passivo o Banco BMG S/A, seguem o mesmo posicionamento, conforme se observa abaixo:

“APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE. EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  UTILIZAÇÃO  DE  DADOS  DA  AUTORA.

Des. José Ricardo Porto
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PROCEDÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
REALIZAÇÃO  DO  CONTRATO  PELO  BANCO.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.  ARTIGO  6º,  VIII,
CDC, E ART. 373, II, CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO
BANCO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO
STJ E TJPB. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - Consoante
Súmula  479  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  "as  instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias". - Ante a fragilidade da prova desconstitutiva
do direito do autor, haja vista a falta de comprovação, por parte da
instituição  financeira,  da  legalidade  e  da  validade  do  contrato  de
empréstimo, a concessão do pleito autoral se afigura impositiva, sob
pena de afrontas ao direito vindicado, consoante art. 6º, VIII, do CDC
e art. 373, II, do CPC. - Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a
indenização  mediante  prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o
princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a
extensão  do  dano  experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa,
nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta
negligente.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00009562320148151201, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES.
JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 18-12-2017) 
    
“APELAÇÃO.  Ação  Declaratória  c/c  Repetição  de  Indébito  e
Indenização.  PROCEDÊNCIA  parcial.  Sublevação  da  parte  autora.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
DESCONTOS REALIZADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
CONSENTIMENTO  Do  CORRENTISTA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  RESTITUIÇÃO DEVIDA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CARACTERIZAÇÃO. QUANTUM FIXADO EM PRIMEIRO GRAU.
INOBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA  RAZOABILIDADE  E  AO
CARÁTER  PUNITIVO  E  PEDAGÓGICO  DA  REPARAÇÃO.
MAJORAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE.  RESPONSABILIDADE
EXTRACONTRATUAL. UROS DE MORA. INCIDÊNCIA. EVENTO
DANOSO.  REFORMA  PARCIAL  DO  DECISUM.  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. -  Não  tendo  sido
comprovado que o autor  celebrou o contrato motivador dos débitos
questionados, é de declarar indevidos os descontos realizados nos seus
rendimentos,  com a  restituição dos valores  indevidamente pagos  na
forma dobrada, e, por consequência, reconhecer o dever de indenizar. -
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,  não  tendo  sido  observados  tais
critérios  quando  da  fixação  do  quantum indenizatório,  perfeitamento
possível a majoração da referida verba indenizatória, a fim atender ao
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caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação. - Em
caso  de  responsabilidade  extracontratual,  deverão  incidir  os  juros
moratórios a partir do evento danoso.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00007841320168151201,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 16-11-2017) 

“APELAÇÃO.  EMPRÉSTIMO  NÃO  CONTRATADO.  FRAUDE.
DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  BENEFÍCIO  DO  INSS.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DANOS  MORAIS.  QUANTUM  FIXADO  COM
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  NECESSIDADE.  TERMO  A  QUO
PARA OS JUROS DE MORA. INDENIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA
DE  ABALO  PSÍQUICO.  RELAÇÃO  EXTRACONTRATUAL.
INCIDÊNCIA  DESDE  O  EVENTO  DANOSO.  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA  PERTENCENTE  EXCLUSIVAMENTE  AO
DEMANDADO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - "AGRAVO
INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO.
ATROPELAMENTO  COM  RESULTADO  MORTE.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 165,
458 E 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE
DO  PREPOSTO  DA  EMPRESA  DE  ÔNIBUS.  REVISÃO.  MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.  SÚMULA  7/STJ.  DANOS  MORAIS.  VALOR
RAZOÁVEL.  RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.  JUROS
MORATÓRIOS.  TERMO INICIAL.  SÚMULA 54/STJ.  AGRAVO  NÃO
PROVIDO.1. Não  se verifica a alegada violação aos arts.  165, 458 e
535 do CPC/1973, na medida em que a eg. Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente,  as  questões  que  lhe  foram submetidas.  De  fato,
inexiste  omissão  no  aresto  recorrido,  porquanto  o  Tribunal  local,
malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela recorrente,
manifestou-se  expressamente  acerca dos temas necessários  à integral
solução  da  lide.  2.(...)  3.  O  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias
ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas
hipóteses  em  que  a  condenação  se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade,  (…) 4.  Na hipótese de
responsabilidade extracontratual, os juros de mora são devidos desde a
data do evento danoso,  nos termos da Súmula 54 deste Tribunal.   5.
Agravo interno ao qual se nega provimento.” (STJ - AgInt no AREsp
966.070/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em  17/08/2017,  DJe  08/09/2017)  (grifei)”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00000271920168151201,  1ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j.
em 10-10-2017) 

No mesmo norte, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:
 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C.  C.  INDENIZATÓRIA.
CONTRATOS  DE  EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE
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PAGAMENTO. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
1. - Não há falar em omissão no acórdão recorrido,  que apreciou as
questões que lhe foram submetidas, ainda que de modo contrário aos
interesses da recorrente. 2. - "não há julgamento extra petita quando a
sentença aprecia o pedido tomando por base os fatos e as conseqüências
jurídicas dele decorrentes  deduzidos na inicial,  ainda que o faça por
novo  fundamento  legal.  Aplicação  do  princípio  jura  novit  curia"
(REsp814.710/ms, Rel.  Ministro teori  albino zavascki,  primeira turma,
DJ 01/02/2007). 3. - "a apreciação do quantitativo em que autor e réu
saíram vencidos na demanda, bem como a verificação da existência de
sucumbência  mínima  ou  recíproca,  encontram  inequívoco  óbice  na
Súmula nº 7/STJ, por revolver matéria eminentemente fática" (AgRg nos
EDCL no RESP 757.825/RS, Rel. Min. Denise arruda, dje 2.4.2009). 4. -
a jurisprudência das turmas que compõem a segunda seção do STJ é
firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito, prevista no
art.  42,  parágrafo  único,  do  CDC,  pressupõe  tanto  a  existência  de
pagamento  indevido  quanto  a  má-fé  do  credor.  5.  -  o  recurso  não
trouxe nenhum argumento capaz de modificar a conclusão do julgado,
a  qual  se  mantém  por  seus  próprios  fundamentos.  6.  -  agravo
regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  357.187;  Proc.
2013/0218788-0; RJ; Terceira Turma; Rel.  Min. Sidnei Beneti; DJE
02/10/2013; Pág. 374)  Grifo nosso.
 
AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO
NÃO  RECONHECIDO  PELO  CLIENTE.  DESCONTO
AUTOMÁTICO  QUE  INCIDIU  SOBRE  BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  ATO  ILÍCITO  CONFIGURADO.  DANOS
MORAIS. OCORRÊNCIA FIXAÇÃO. RAZOABILIDADE. DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO. 1. -  A convicção a que
chegou  o  tribunal  a  quo  quanto  à  configuração  de  ato  ilícito  e
ocorrência do dano moral, decorreu da análise do conjunto probatório.
O  acolhimento  da  pretensão  recursal  demandaria  o  reexame  do
mencionado  suporte.  Incide  nesse  ponto  a  Súmula  STJ/7.  2.  -  a
intervenção  do  STJ,  corte  de  caráter  nacional,  destinada  a  firmar
interpretação geral  do direito  federal  para todo o país  e não para a
revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento
do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor
fixado pelo tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se
mostre  teratólogico,  por  irrisório  ou  abusivo.  3.  -  inocorrência  de
teratologia  no  caso  concreto,  em  que  houve  a  fixação  do  valor  da
indenização  por  danos  morais  em  R$  15.000,00  (quinze  mil  reais),
consideradas as circunstâncias do caso e as condições econômicas das
partes,  para  o  dano  decorrente  de  desconto  indevido  de  parcelas  de
empréstimo  não  contratado  ou  autorizado  pelo  recorrido,  incidindo
sobre  benefício  previdenciário  do  mesmo.  4.  -  agravo  regimental
improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  312.642;  Proc.  2013/0070404-0;  SP;
Terceira Turma; Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  DJE 19/06/2013; Pág.  537)
Grifo nosso.

Desse modo, tenho que merece prosperar a tese esposada na presente peça recursal.
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Ademais, na hipótese vertente, os danos morais são, presumidamente, configurados
em face  de serem categóricos  os  transtornos  sofridos  pela  parte,  com repercussão em diversos
aspectos,  prescindindo-se,  pois,  da  comprovação  da  existência  de  constrangimento,  sendo
suficiente, tão somente, a prova cabal da conduta ilícita do fornecedor de serviços.

No tocante ao quantum indenizatório é necessário fazer algumas considerações. 

É cediço que o mencionado título tem por objetivo representar para a vítima uma
satisfação moral,  uma compensação  pelo  dano subjetivo  e,  também,  desestimular  o  ofensor  da
prática  futura  de  atos  semelhantes,  deste  modo,  o  valor  do  ressarcimento  deve  ser  fixado
analisando-se  a  repercussão  dos  fatos,  devendo  se  ter  por  base  os  critérios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade.

Ademais, segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao magistrado
arbitrar  o  importe  mediante  a  observação  das  peculiaridades  do  caso  concreto,  mensurando  as
condições financeiras do agressor e a situação da vítima, de modo que a reparação não se torne
fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado,  a quantia  ressarcitória  não pode ser  inexpressiva,  a  ponto de não
atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar o ofendido e inibir a repetição da conduta
ilícita pelo ofensor.

Com base nessas considerações e haja vista o dano moral ser presumido no caso em
debate, uma vez que os descontos ilegais foram realizados em folha de pagamento, cuja verba tem
caráter alimentar,  fixo o  quantum indenizatório no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
montante  este  que  acredito  ser  suficiente,  servindo  para  amenizar  o  sofrimento  do  autor,
constituindo-se um fator de desestímulo, a fim de que a instituição reclamada não volte a praticar
novos atos de tal natureza.

Por fim, quanto à fixação dos juros de mora, entendo que deve ser aplicada a Súmula
54 do STJ, que prevê a sua incidência a partir do evento danoso. 

Diante das considerações tecidas acima,  DESPROVEJO O APELO DO BANCO
BMG  S/A;  REJEITO  A  PREJUDICIAL  DE  PRESCRIÇÃO  DA  AÇÃO,  suscitada  pelo
promovente, e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO AUTOR, condenando a
parte promovida à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, fixando o valor da
indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), bem como para aplicar a Súmula
nº 54 do STJ quanto ao termo a quo dos juros de mora, mantendo a sentença objurgada em seus
demais termos.

Por último, em virtude da modificação do julgado, inverto os ônus sucumbenciais,
devendo a instituição financeira demandada arcar com o pagamento das custas e dos honorários
advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (incluídos os
recursais), nos termos do art.85, §§2º e 11, do Código de Processo Civil de 2015.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
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Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora 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, 10 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/16
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