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Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
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Advogado : Hugo Ribeiro Aureliano Braga
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti

JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE.  QUESTIONAMENTO
APRESENTADO  PELO  APELADO  ACERCA  DA
CONDENAÇÃO DA RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MATÉRIA
VEICULADA  NA  RESPOSTA  AO  RECURSO.
INSURGÊNCIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO.

Insurgindo o recorrido em relação ao comando judicial que
lhe  foi  desfavorável  tão  somente  nas  contrarrazões  da
apelação,  impede  o  conhecimento  da  irresignação  pela
configuração da preclusão da matéria.

PRELIMINAR.  NULIDADE DO PROCESSO.  ALEGAÇÃO
DE  SENTENÇA  CITRA  PETITA PELA  AUSÊNCIA  DE
JULGAMENTO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO.
MATÉRIA APRECIADA SOB O ASPECTO DO CONTEÚDO
DO  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  PRESTAÇÃO
ACESSÓRIA  SEGUE  A  PRINCIPAL.  MÁCULA  NÃO
CONFIGURADA. REJEIÇÃO.

Como  a  prestação  foi  enfrentada  dentro  do  contexto  do
contrato  de  empréstimo,  inexiste  a  materialização  da
nulidade apontada.

APELAÇÃO.  RESTITUIÇÃO  DE  ACESSÓRIOS  DO
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CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE CERTEZA
EM  RELAÇÃO  AO  MOTIVO  ENSEJADOR  DA
CELEBRAÇÃO  DE  TAL  NEGÓCIO  JURÍDICO.
SISTEMÁTICA PROBATÓRIA.  FATO CONSTITUTIVO DO
DIREITO NÃO DEMONSTRADO. DESPROVIMENTO.

O autor se responsabiliza pelo ônus de alegar fato e deixar de
comprovar, resultando na improcedência do pleito autoral.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  preliminarmente  e  de
ofício, não conhecer da irresignação veiculada nas contrarrazões em relação à
restituição  em  dobro,  rejeitar  a  preliminar  de  nulidade,  e,  no  mérito,  negar
provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  por Ednaldo  Dantas  da
Nóbrega contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca da
Capital  nos  autos  da  ação  ordinária  de  ressarcimento  de  perdas  e  danos
patrimoniais  c/c  pedido  de  repetição  de  indébito  por  ele  ajuizada  em face  do
Banco do Brasil S/A.

O  Juízo  a  quo julgou  procedente  em  parte  o  pedido,
condenando o demandado a restituir em dobro as quantias descontadas a título de
juros e de IOF do cheque especial da conta corrente do autor, por entender que
este passou a utilizar o crédito rotativo após o desconto, de forma ilegítima, da
quantia de R$ 4.781,77.  O pleito relativo à restituição dos valores obtidos pelo
demandante sob a rubrica de empréstimos foi julgado improcedente, motivando a
decisão  no fundamento  de  que,  possivelmente,  esse  contrato  foi  celebrado  em
decorrência  do desconto indevido,  e,  no entanto,  o quantum foi  utilizado pelo
promovente e a restituição caracterizaria enriquecimento sem causa. Determinou
que as quantias devidas fossem apuradas mediante liquidação por arbitramento.

Devolve o apelante o questionamento pertinente à restituição
das quantias decorrentes do contrato de empréstimo, e especifica-as: juros + IOF +
Taxa  de  Abertura,  alegando  que  essa  modalidade  de  negócio  jurídico  só  foi
celebrado com a instituição financeira apelada em virtude do desconto indevido.
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Assevera  que  o  seu  pleito  se  reporta  aos  acessórios  do
principal,  e  não  se  refere  a  este,  motivo pelo  qual  pugna pelo  provimento  do
recurso para reformar a sentença em relação ao capítulo que julgou improcedente
a restituição das quantias agregadas ao valor do empréstimo.

Sustenta  a  instituição  financeira/recorrida  que  o  apelante
teve ciência das cláusulas contratuais pactuadas, e que o fornecedor do serviço
detém  liberdade  para  estipular  o  preço  do  produto  colocado  a  disposição  do
consumidor.

Questiona,  ainda,  o  capítulo  da  sentença  que  impôs  a
restituição das prestações em dobro, aduzindo que não agiu de má-fé, razão por
que pugna pelo desprovimento do recurso.

O ministério público opina pela declaração de nulidade do
processo pela configuração da decisão  citra petita, sob alegação de que o Juízo a
quo não julgou o pleito concernente à Tarifa de Abertura de Crédito.

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Juízo de admissibilidade.

O apelado, além de rebater as razões do recurso, insurge-se
também em relação ao comando judicial que lhe impôs a restituição das quantias
indevidas em dobro.

Em  juízo  de  admissibilidade,  a  matéria  concernente  à
restituição  dos  valores  perseguidos  pelo  apelante,  nos  termos  especificados  na
sentença,  está  preclusa,  por  ausência  de  impugnação  oportuna  e  pela  via
adequada.

Desta forma, preliminarmente e de ofício,  não conheço das
alegações veiculadas nas contrarrazões em relação à restituição em dobro.

2 – Preliminar de nulidade.

O  parquet assevera  que  está  configurada  a  nulidade  do
processo, argumentando que Órgão monocrático não julgou o pleito concernente à
tarifa de abertura de crédito.
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O  ponto  afirmado  como  não  enfrentado  na  instância
originária, diversamente do que foi alegado, foi apreciado no decisum hostilizado
no  momento  em que o  Juízo  a  quo  julgou o  pedido  relativo  à  restituição  das
quantias obtidas a título de empréstimo, considerando que a tarifa de abertura de
crédito é elemento componente desse negócio jurídico.

Portanto, não está caracterizada a sentença  citra petita,  haja
vista que todos os pleitos contidos na petição inicial foram julgados.

 Em  face  do  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE.

3 – Mérito.

O objeto desta demanda é a restituição de valores que foram
descontados indevidamente da conta-corrente de titularidade do autor/apelante,
fazendo com que este utilizasse sem intenção o cheque especial e por motivo que
não deu causa.

Vale ressaltar, ainda, que a declaração do desconto indevido
ocorreu  no  processo  tombado  sob  o  nº  200.2001.005505-7,  e  nesta  demanda  a
discussão girou em torno dos atos decorrentes daquele.

Consignadas  essas  circunstâncias  fáticas  a  título  de
esclarecimento, enfrento a pretensão recursal.  

O questionamento suscitado nas razões recursais consiste em
verificar se o apelante faz jus à restituição das quantias adimplidas a título de juros
+ IOF + Taxa de Abertura em decorrência da celebração de empréstimo.

O  pleito  relativo  à  restituição  dos  valores  obtidos  pelo
demandante sob as rubricas de empréstimos foi julgado improcedente, e a decisão
está  motivada  na  ausência  de  certeza  de  que  esse  contrato  foi  celebrado  em
decorrência  do  desconto  indevido,  bem  como  na  utilização  das  quantias  pelo
promovente/apelante  e  na  impossibilidade  de  acontecer  o  enriquecimento  sem
causa.

Alega  o  recorrente  que  os  acessórios  dos  contratos  de
empréstimos questionados nestes autos são devidos, porquanto teve que pactuar
tal modalidade de negócio jurídico em razão de ato ilícito praticado pelo apelado.

Ao  enfrentar  a  questão  concernente  à  restituição  do
empréstimo, o Juízo a quo especificou que:
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No  entanto,  não  pode  o  promovido  ser  indenizado  por  empréstimos
efetuados,  tendo  em  vista  que,  apesar  da  possibilidade  eventual  de
aqueles terem sido realizados em virtude da dívida, não cabe repetição
de indébito, pois a hipótese não foi de quantia paga indevidamente, e
sim,  dinheiro  utilizado  pelo  promovente.  Sua  restituição  importaria
inegável enriquecimento ilícito ao autor.

O  contexto  da  sentença  denota  que  o  Órgão  judicial
originário enfrentou o pedido do autor/apelante como se este tivesse formulado
pleito no sentido de devolução do principal e do acessório.

No entanto, essa circunstância não impede este Juízo ad quem
de apreciar a pretensão recursal, haja vista que os juros + IOF + Taxa de Abertura
de Crédito são acessórios do contrato celebrado pelo recorrente com a instituição
financeira.

O conjunto de provas inserto nesta relação processual retrata
que inexiste certeza de que o empréstimo foi decorrente do desconto indevido da
quantia de R$ 4.781,77 da conta-corrente de titularidade do autor/apelante.

E o ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito é
do autor, na forma do art. 333, I, do Código de Processo Civil.

Como o apelante não comprovou que a causa da obtenção do
empréstimo foi o desconto indevido, não há qualquer retoque a ser efetivado na
sentença vergastada.

Em face do exposto,  NÃO CONHECIDA DE OFÍCIO DA
IRRESIGNAÇÃO  VEICULADA  NAS  CONTRA  RAZÕES  EM  RELAÇÃO  À
RESTITUIÇÃO EM DOBRO, REJEITADA A PRELIMINAR DE NULIDADE,
NO  MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, mantendo  irretocável  o
decisum hostilizado.

É como voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  da Paraíba,  no dia  16  de  setembro  de  2014,  conforme certidão de
julgamento  de  f.  565.  Participaram  do  julgamento,  além  desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.
Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr.
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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                             Relatora
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