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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000237-42.2009.815.0061
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Araruna
RELATOR:  Juiz Marcos  William  de  Oliveira,  convocado,  em
substituição à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Banco BMG S/A
ADVOGADO: Antonio de Morais Dourado Neto
APELADA: Creusa da Costa Santos
ADVOGADO: Vital da Costa Araújo

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS MORAIS E
MATERIAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS
REALIZADOS  DE FORMA  INDEVIDA.  AUSÊNCIA  DE
CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS
CONFIGURADOS.  APLICABILIDADE  DO  CDC.  RECURSO
DESPROVIDO.

- De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
para que se possa aferir  se há o dever  de indenizar,  alguns
elementos são importantes: ação ou omissão do agente, dano
sofrido pela vítima e relação de causalidade entre ambos.

- No caso dos autos restaram caracterizados os pressupostos
mencionados,  na  medida  em  que  o  desconto,  referente  ao
empréstimo consignado (Contrato n.  194900438), foi indevido,
já que não foi contratado pela autora.

-  De  acordo  com o art.  42,  parágrafo  único,  do  CDC,  se  a
instituição  bancária  locupletou-se  de  forma  indevida  de
numerário pertencente à autora, deve restituir, em dobro, dito
valor.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.
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ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  BANCO BMG S/A,
atacando  sentença  proferida  pelo  Juiz  da  Vara  Única  da  Comarca  de
Araruna (f. 131/136) que, nos autos da ação de indenização por danos
morais  e  materiais  c/c  pedido  de  antecipação  de  tutela,  ajuizada  por
CREUSA DA COSTA SANTOS, julgou parcialmente  procedente  o pedido
exordial,  condenando a instituição bancária  apelante  ao pagamento  de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
anulando, ainda, o empréstimo consignado e obrigando-a a devolver, em
dobro, as parcelas descontadas de forma indevida. 

O apelante (f. 146/163) aduz que, tendo em vista a realização
do empréstimo  consignado  junto  à  instituição  bancária,  a cobrança  é
devida, afastando-se a aplicação do art. 42 do CDC.  No mais, requer a
reforma da sentença, julgando-se o pedido inicial improcedente.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 181/186).

A Procuradoria de Justiça, às f. 194, deixou de emitir parecer de
mérito, por entender ausente interesse público.

É o relatório. 

            VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator

Os autos historiam que  a autora teria  celebrado contrato de
empréstimo consignado junto ao banco réu/apelante, no ano de 2009, no
valor de  R$ 3.500,00 (três mil  e quinhentos reais),  como  aposentada
pelo INSS,  incidindo cada  parcela  no valor  de R$ 171,35 (cento  e
setenta e um reais e trinta e cinco centavos).

Todavia  a  promovente  alega que nunca celebrou qualquer
tipo de contrato de empréstimo consignado, já que recebe parco salário
de  sua  aposentadoria,  razão  da  necessidade  de  anular-se  o  referido
contrato  e  que  o  banco  recorrente,  devolva,  em  dobro,  as  parcelas
cobradas de forma indevida, na forma do art. 42, parágrafo único, da Lei
Federal n. 8.078/90.

Por sua vez, o banco apelante sustenta que, de fato, a autora
celebrou  contrato  de  empréstimo  consignado,  anexando  aos  autos,
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inclusive, cópia dele, conforme demonstra o documento de f. 78/79, tendo
recebido o número 194900438.

No caso em exame, embora, quando da contestação, o banco
tenha juntado o citado contrato, não há qualquer prova cabal de que foi a
autora  quem  efetivamente  o  firmou,  haja  vista inexistir  qualquer
assinatura de seu punho.

Ademais, mesmo que o contrato tivesse sido acordado junto ao
caixa eletrônico, caberia ao banco réu/apelante, demonstrar, por meio de
microfilmagens, que foi a autora a responsável pela celebração, mas não o
fez, infringindo o que prevê o art. 333, II, do CPC, não demonstrando os
fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da  demandante,
levando-se em consideração que o onus probandi, no caso em testilha, é
da parte mais forte na relação comercial, in casu, o banco réu/apelante. 

Ante  os  fatos  narrados,  observa-se,  de  forma  incontroversa,
que  o  desconto,  referente  ao  empréstimo  consignado  (contrato
194900438, f. 78) foi indevido, já que não foi contratado pela autora, e
se o foi, o banco réu/apelante não conseguiu provar esse fato.

Ora,  se  não  houve  fraude,  por  que  o  banco  não
demonstrou,  de  forma  satisfatória,  que  foi  a  autora/recorrida
quem celebrou o contrato, tal como uma assinatura e/ou outros
meios legais da licitude?

Ademais,  é  perfeitamente cabível a aplicação do CDC no caso
em análise, já que  se  trata de uma transação bancária,  na qual, de um
lado, existe uma aposentada, e, de outro, uma instituição financeira que,
de forma indevida e sem atentar para os cuidados legais, permitiu que
terceiros efetivassem contrato de empréstimo consignado em nome da
autora.

O art. 42, parágrafo único, do CDC dispõe que:

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. 

Nessa linha de raciocínio trago à colação o seguinte precedente
desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DÍVIDA INEXISTENTE. INCLUSÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR
NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.  COMPROVAÇÃO DA
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SITUAÇÃO  PREJUDICIAL.  DANOS  MORAIS.  OCORRÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL.
IMPOSSIBILIDADE.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.1 

Destaco 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,
segundo  a  qual “o Código  de  Defesa  do  Consumidor  é  aplicável  às
instituições financeiras.”

Como visto,  a  responsabilidade do  apelante é decorrente  da
falta de cuidado objetivo necessário, já que a fraude foi praticada em suas
dependências,  como  bem  destacou  o  Magistrado  a  quo,  quando  do
julgamento da demanda.

De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
para que se possa aferir se há o dever de indenizar, alguns elementos são
importantes:  ação  ou  omissão  do  agente,  dano  sofrido  pela  vítima  e
relação  de  causalidade  entre  ambos. São  os  pressupostos  da
responsabilidade civil. Eis a redação dos referidos artigos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou
imprudência,  violar  direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[...]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a
outrem, fica obrigado a repará-lo.

Então, todos os pressupostos que ensejam a responsabilidade
civil objetiva estão configurados:  a conduta ilícita, o dano e o nexo
causal entre eles.

Quanto à indenização por danos morais, deve representar para
a vítima uma satisfação capaz de amenizar o sofrimento experimentado. A
reparação deve ser justa, conforme o princípio da proporcionalidade, de
modo que não signifique um enriquecimento sem causa para o ofendido e
produza impacto suficiente no causador do mal,  evitando que venha a
cometer novamente o ato ilícito que provocou o dano.

Para  a  fixação  do  valor  indenizatório  é  mister  analisar  a
gravidade dos  danos  sofridos  pela  vítima,  a  repercussão do  fato,  bem
como  a  condição  econômica  das  partes.  Como  já  foi  explicitado,  a
indenização  não  pode  ser  vultosa  o  suficiente  para  causar  um
enriquecimento  ilícito,  nem  tão  insignificante  que  não  sirva  de

1 Apelação  Cível  n.  0007499-16.2013.815.0251.  Relator.  Des.  José  Ricardo  Porto.  Data  do  Julgamento:
20/08/2014. Data da Publicação: 22/08/2014.
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impedimento  a  novas  práticas  ilícitas.  Duas  são  as  finalidades  da
indenização: punir o agente e ressarcir a vítima pelos danos sofridos.

Assim, o Magistrado deve agir com prudência, atentando para
resguardar  os  princípios  e  valores  constitucionais,  notadamente  os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.  Logo, o quantum não
deve ser irrisório, a ponto de inviabilizar a compensação pela dor sofrida,
nem exorbitante, que chegue a consubstanciar enriquecimento ilícito.

Nesse contexto, a indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) mostra-se condigna com o prejuízo moral suportado, razão pela
qual mantenho incólume a sentença hostilizada.  

Por tais razões, nego provimento ao recurso apelatório. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR (Juiz de Direito Convocado, em substituição à Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e
com  o  Excelentíssimo  Doutor  GUSTAVO  LEITE  URQUIZA  (Juiz  de
Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora VANINA
NÓBREGA  DE  FREITAS  DIAS  FEITOSA, Promotora  de  Justiça
Convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 03
de novembro de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                               Relator
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