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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANO MORAL.

PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

Na  hipótese  dos  autos  tem-se  que  os  descontos  não
restaram  atingidos  pelo  instituto  da  prescrição,
porquanto o suposto negócio jurídico firmado entre as
partes é um contrato de trato sucessivo cuja prescrição
não  leva  em  conta  seu  início,  mas  sim  o  término  da
relação jurídica.

MÉRITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO
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EM  BENEFÍCIO.  NÃO  RECONHECIMENTO  PELO
CONSUMIDOR. AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
CONTRATAÇÃO.  DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO  BANCÁRIO.  NEGLIGÊNCIA
CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479/STJ.
DEVER  DE  INDENIZAR. MÁ-FÉ  NÃO
DEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  DANO
MORAL OCORRENTE.  VALOR DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL.

Se a instituição financeira não procedeu com a cautela
necessária  na  análise  dos  documentos,  quando  da
realização  do  contrato  de  empréstimo,  acarretando  o
desconto  de  parcelas  indevidas  no  benefício
previdenciário  recebido  pelo  consumidor,  deve
responder objetivamente e arcar com os danos morais
sofridos.

Cabe ao fornecedor oferecer segurança na prestação de
seu  serviço,  de  forma  a  proteger  o  consumidor  de
possíveis danos.

A repetição de indébito, em dobro, só é cabível quando
identificada a má-fé do credor na cobrança dos valores
(art. 42, parágrafo único, do CDC), o que não ocorreu na
hipótese dos autos.

A indenização  se  mede  pela  extensão  do  dano,  nos
termos do art. 944 do CPC, e deve ser suficiente para a
reparação dos prejuízos.
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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 rejeitada  a
prejudicial, conhecer do Recurso e dar-lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo  BCV Banco
de Crédito  e  Varejo  S/A,  hostilizando sentença (fls.  64/66v)  do  Juízo  da
Comarca de Pirpirituba, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição do
Indébito  e  Indenização  por  Dano  Moral  ajuizada  por  Manuel  Jorge
Bernardo. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o
promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano moral, bem como
à  devolução,  em  dobro,  do  valor  correspondente  à  soma  de  todas  as
parcelas que foram efetivamente descontadas no benefício da parte autora. 

Em  suas  razões,  fls.  67/87,  o  recorrente  argui,
preliminarmente, a decadência.

No mérito, sustenta que houve a efetiva contratação do
empréstimo,  tendo  sido  verificados  os  documentos  da  parte  autora  no
momento da celebração, não tendo o autor direito à restituição em dobro;
que não existe nenhuma exigência legal determinando a forma específica
para contratação por analfabeto; e que, em face da ausência de ato ilícito,
não há dano moral a ser indenizado.

Por fim, postula o provimento do apelo ou caso, não seja
esse o entendimento, pela minoração do quantum indenizatório. 
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Contrarrazões, fls. 91/96, pugnando pela manutenção da
sentença. 

A Procuradoria de Justiça opina pelo desprovimento do
recurso apelatório, fls. 103/106. 

É o relatório.

V O T O  

Prejudicial. 

O recorrente suscita a decadência do direito, nos termos
do art.  26 do CDC, mas o caso não diz respeito aos vícios aparentes do
serviço  ou  produto.  Trata-se  de  empréstimo  supostamente  fraudulento,
devendo ser aplicada à espécie a prescrição, conforme prevê o art. 27 do
CDC, in verbis:

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 de sua autoria.

Na  hipótese  dos  autos,  tem-se  que  os  descontos  não
restaram  atingidos  pelo  instituto  da  prescrição,  porquanto  o  suposto
negócio jurídico firmado entre as partes é um contrato de trato sucessivo
cuja prescrição não leva em conta seu início, mas sim o término da relação
jurídica.

Observando  detidamente  os  autos,  verifica-se  que  a
última parcela foi descontada em 01/11/2015, fl. 23 e, a partir desta data é
que começou a correr o prazo quinquenal da prescrição.
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Outrossim, tratando-se de obrigação de trato sucessivo,
em que a  violação  do direito  ocorre  de  forma contínua,  renovando-se  o
prazo prescricional a cada prestação, denota-se que não ocorreu a prescrição
alegada pela parte apelante, já que a ação foi ajuizada em 28/07/2016, fl. 24.

Nessa direção é a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça:

“Esta  Corte  pacificou  entendimento  no  sentido  de  que,  mesmo

diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o

termo  inicial  do  prazo  de  prescrição  –  no  caso,  o  dia  do

vencimento  da  última  parcela”.  (REsp  1.292.757/RS,  Rel.  Min.

Mauro Campbell Marques, DJe 27/08/2012).

Desse modo, rejeito a prejudicial.

Passo à análise do mérito.

O  ponto  controvertido  desta  demanda  diz  respeito  à
existência de fraude na contratação de empréstimo consignado formulado
entre Manuel Jorge Bernardo e o BCV Banco de Crédito e Varejo S/A. 

Neste  contexto,  o  autor  sustenta  que  nunca  efetuou
contratação  do  referido  empréstimo  e  que,  quando  do  recebimento  do
benefício  foi  surpreendido  com  descontos  indevidos,  sem  qualquer
explicação plausível por parte da instituição financeira.

Diante  deste  fato,  ajuizou  a  presente  Ação  com  o
objetivo de reconhecer como abusivas as cobranças realizadas, requerendo,
ainda, a devolução dos valores indevidamente debitados, bem como danos
morais. 

O  magistrado  de  piso  julgou  procedente  o  pedido,
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condenando o promovido ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de dano
moral, bem como à devolução, em dobro, do valor correspondente à soma
de todas as parcelas que foram efetivamente descontadas no benefício da
parte autora

No  caso,  incontroversa  a  situação  fraudulenta
experimentada pelo demandante que fora  vítima de descontos  efetuados
em sua conta inapropriadamente. 

Conforme  pode  se  verificar  dos  autos,  o  banco  não
comprovou a efetiva contratação do empréstimo, como facilmente poderia
ter feito com a juntada integral de cópia do contrato, mas não o fez, fl. 53.

Neste  cenário,  constatada  a  fraude  na  contratação  de
empréstimo  consignado  realizado  à  revelia  do  recorrido,  incide  a
responsabilidade objetiva da instituição financeira, ou seja, aquela em que
há  a  obrigação  de  indenizar  sem  que  tenha  havido  culpa  do  agente,
consignada no art. 927 do Código Civil, vejamos: 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o  dano,

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei,  ou

quando  a  atividade  normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do

dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

A Súmula 479 do STJ que trata da responsabilidade das
instituições financeiras por fraudes em operações bancárias, tem o seguinte
enunciado:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
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por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 

Assim sendo, tendo em vista a aplicabilidade da teoria
do risco da atividade, cabe à instituição financeira exercer com segurança a
efetivação de contratações bancárias, sendo, inclusive, responsabilizada pela
prestação de serviço defeituoso, independentemente de culpa.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, ou seja, risco que
se insere na atividade desenvolvida pelo banco, pois o que se espera das
instituições  bancárias  é  o  cuidado e  atenção necessários  na efetuação de
contratações, em razão do risco inerente à sua atividade. 

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANO  MORAL  E  TUTELA  ANTECIPADA.  INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  NÃO

AUTORIZADO.  FRAUDE  BANCÁRIA.  RISCO  CRIADO  E

ASSUMIDO  PELO  BANCO  QUE  SE  BENEFICIA  DA

FACILITAÇÃO  DE  CONCESSÃO  DE  CRÉDITO  E

CONSEQUENTE  CAPTAÇÃO  DE  CLIENTELA.

INOBSERVÃNCIA DO DEVER DE PRUDÊNCIA. DESCONTOS

REALIZADOS INDEVIDAMENTE NO CONTRACHEQUE DA

DEMANDANTE. ABUSIVIDADE NA CONDUTA PERANTE A

CORRENTISTA.  ABALO  DE  ORDEM  MORAL

CARACTERIZADO. REFORMA  DA  SENTENÇA.

ARBITRAMENTO  EM  VALOR  QUE  REFLETE  A

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA REPARAÇÃO.

MODIFICAÇÃO  DO  TERMO  INICIAL  DA  CORREÇÃO

MONETÁRIA DO  DANO  PATRIMONIAL.  PROVIMENTO.  -Na

hipótese, verifica-se claramente que, em decorrência de uma falha

na  prestação  do  serviço  bancário  pela  instituição  financeira

demandada - na forma manifestamente insegura de concessão de
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empréstimo bancário -, propiciou que sua cliente, uma idosa, fosse

efetivamente  vítima  de  uma  fraude  bancária,  vendo-se

indevidamente cobrada por parcelas referentes a um empréstimo

consignado do qual sequer foi minimamente beneficiada. - No caso

em comento, é patente a presença do ato ilícito de responsabilidade

do apelante, do qual resultou inegável prejuízo de ordem psíquica

à parte  recorrida.  Logo,  no que se  refere  ao dano moral,  não é

preciso  realizar  grande  esforço  para  enxergar  que  se  encontra

manifestamente  configurado,  tendo  em  vista  a  forma

constrangedora e injustificável de atuação da instituição recorrente,

provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e  desrespeitosa,

cuja dor e sensação negativa foram suportadas pela parte recorrida.

-  Trata-se  de  hipótese  de  falha  na  prestação  do  serviço

disponibilizado  pela  instituição  bancária  que  não  assegurou  à

cliente  a  segurança  esperada.  O dever  de  indenizar  se  legitima,

pois, pela violação da expectativa da consumidora, bem como pela

intenção de se evitar que novas condutas semelhantes venham a

lesar outros clientes bancários. - Constatado o ilícito praticado pela

instituição  financeira,  que  concedeu  empréstimo  consignado  a

terceiro, mediante desconto na conta da autora, sem se cercar dos

cuidados  necessários  antes  de  realizar  a  operação,  caracterizado

está o dano moral puro e o dever de indenizar. - A indenização por

danos  morais  deve  ser  fixada  de  forma  equitativa,  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.  Não pode

ensejar  enriquecimento  sem  causa  de  uma  parte,  tampouco  ser

ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência na conduta negligente.

-“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da

data  do  efetivo  prejuízo.”  (Súmula  n.º  43  do  STJ)  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº  00002951420148151211,  2ª

Câmara Especializada Cível, Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO

DO VALLE FILHO , j. em 09-05-2017)
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Forçoso  reconhecer  a  falha  na  prestação  do  serviço,
constatando-se ilícita a conduta da instituição ré que não adotou qualquer
providência a fim de evitar os descontos indevidos, ensejando prejuízos ao
apelado, o qual ficou privado de seus recursos. 

Portanto,  a  sentença  apresenta-se  correta,  devendo
persistir a condenação da instituição financeira em indenização por danos
materiais, pelos valores das parcelas descontadas indevidamente, bem como
a condenação por danos morais. 

Quanto à repetição em dobro, o problema apresentado
está relacionado à interpretação da norma insculpida no parágrafo único do
art. 42 da Lei Federal n° 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, aduz:

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.

Feito  este  registro,  impende  ressaltar  que,  havendo  a
cobrança  indevida,  o  excesso  só  será  devolvido  em  dobro  se  ficar
demonstrada a má-fé.

A jurisprudência das Turmas que compõem a Segunda
Seção do STJ é firme no sentido de que a repetição em dobro do indébito
pressupõe tanto a existência de pagamento indevido,  quanto a má-fé  do
credor:

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.  EMBARGOS
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DO  DEVEDOR.  EXECUÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO

INDUSTRIAL. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. MULTA

MORATÓRIA.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INEXISTÊNCIA.

DEVOLUÇÃO EM  DOBRO.  DESCABIMENTO.  1.-  Permite-se  a

capitalização  mensal  dos  juros  nas  cédulas  de  crédito  rural,

comercial  e  industrial  (Decreto-lei  n.  167/67  e  Decreto-lei  n.

413/69),  bem  como  nas  demais  operações  realizadas  pelas

instituições  financeiras  integrantes  do  Sistema  Financeiro

Nacional, desde que celebradas a partir da publicação da Medida

Provisória  n.  1.963-17  (31.3.00)  e  que  pactuada.  2.-  O  critério

adotado  para  determinação  da  condição  de  consumidora  da

pessoa  jurídica  é  o  finalista.  Desse  modo,  para  caracterizar-se

como consumidora,  a  pessoa jurídica deve ser destinatária  final

econômica do bem ou serviço adquirido. 3.- Não havendo relação

de  consumo  entre  as  partes,  deve  ser  indeferido  o  pedido  de

redução da multa moratória fundado na aplicação do Código de

Defesa  do  Consumidor.  4.-  A  jurisprudência  das  Turmas  que

compõem a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de que a

repetição em dobro do indébito, pressupõe tanto a existência de

pagamento  indevido  quanto  a  má-fé  do  credor. 5.-  Agravo

Regimental  improvido.  (AgRg  nos  EDcl  nos  EDcl  no  REsp

1281164/SP,  Rel.  Ministro  SIDNEI BENETI,  TERCEIRA TURMA,

julgado em 22/05/2012, DJe 04/06/2012)

No caso em tela, entendo que não restou comprovada a
má-fé  empregada  na  transação  debatida,  requisito  indispensável  para  a
restituição de forma dobrada.

Assim, a devolução do indébito deve ser feita de forma
simples.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  INDEVIDA.  MÁ-FÉ  NÃO

DEMONSTRADA.  DEVOLUÇÃO  SIMPLES.  PRECENTES  DO

STJ FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C

DO  CPC/73.  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA.  INCÔMODO

SUPORTÁVEL.  AUSÊNCIA  DE  REPERCUSSÃO.  MERO

ABORRECIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL.

CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  1.  A

repetição de indébito, em dobro, só é cabível quando identificada a

má-fé do credor na cobrança dos valores (art. 42, parágrado único,

do  CDC),  o  que  não  ocorreu  na  hipótese  dos  autos.  2.  Para  a

caracterização da existência de dano moral é necessário que o abalo

psíquico  seja  capaz  de  causar  dor  no  âmago  do  indivíduo,

sofrimento  e  humilhação,  não  sendo  suficiente  para  sua

configuração a ocorrência de meros dissabores cotidianos. 3. Isso

porque, na linha da jurisprudência do STJ,  o mero dissabor não

pode ser alçado ao patamar de ofensa, a ensejar indenização por

dano moral. 4.  Recurso conhecido e desprovido. ACORDAM, os

integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da

Paraíba, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos

termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 90.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00009815320158150311,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator

DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ , j. em 18-10-2016) 

No que diz respeito à fixação do quantum indenizatório
a  título  de  dano  moral,  cada  situação  se  reveste  de  características
específicas, refletidas subjetivamente na fixação da indenização, tendo em
vista a observância das circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do
ofendido, o tipo de dano, além das suas repercussões no mundo interior e
exterior da vítima.

Além disso, deve-se atentar para o seu fim pedagógico
de desestimular a repetição de conduta semelhante, assegurar certo alento
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ao ofendido que minimize as agruras  suportadas,  mas de acordo com a
capacidade econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e
nem patrocinar o enriquecimento sem causa. 

No caso dos autos, verifico que a indenização fixada no
importe  de  R$  4.000,00  (quatro  mil  reais)  está  em  consonância  com  os
parâmetros  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,  tendo  em  vista  o
tempo despendido, o valor e o número de parcelas descontadas, razão pela
qual deve ser mantida.

Com essas considerações, rejeito a prejudicial,  e  DOU
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO,  para  reformando  a  sentença,
determinar a devolução do indébito de forma simples, mantendo no mais a
sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 20 de março de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além deste Relator, o
Exmo. Dr. João Batista Barbosa Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Dr. Marcus Vilar
Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 23 de março de 2018. 

Eduardo José de Carvalho Soares
         Relator/ Juiz convocado
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