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APELAÇÕES.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO DE  FINANCIAMENTO C/C PEDIDO
LIMINAR  E  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO.
PROCEDÊNCIA PARCIAL. PRETENSÃO JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  NA  PRIMEIRA
INSTÂNCIA. SUBLEVAÇÃO DA MASSA FALIDA
DO  BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL  S/A.
REQUERIMENTO  DE  JUSTIÇA  GRATUITA.
INDEFERIMENTO.  INTIMAÇÃO  PARA
PAGAMENTO  DO  PREPARO  RECURSAL.
INÉRCIA.  DESERÇÃO  CARACTERIZADA.
INADMISSIBILIDADE  EVIDENCIADA.  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.  SUBLEVAÇÃO
DO BANCO PAN S/A.  CONTRATO DE CARTÃO
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DE  CRÉDITO  CONSIGNADO.  REALIZAÇÃO  DE
SAQUE.  EXCESSIVIDADE  NA  COBRANÇA  DO
VALOR DA PARCELA. INCIDÊNCIA DE JUROS EM
PERCENTUAL  DIVERSO  DO  PACTUADO.
COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  CABIMENTO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO,
DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
ENGANO  INJUSTIFICÁVEL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Indeferido  o  pedido  de  gratuidade  judiciária
requerido  nas  razões  recursais  e  não  efetuado  o
recolhimento do preparo no prazo assinalado deve
ser aplicada a pena de deserção e, por conseguinte,
não conhecer da apelação.

- Não tendo sido comprovado que o valor da parcela
descontada  do  contracheque  do  promovente  se
coaduna  com  o  pactuado  entre  as  partes,  é  de  se
reconhecer a falha no serviço prestado ao recorrido, e
por consequência,  o dever de repetição de indébito
na forma dobrada.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  não conhecer  do recurso  manejado pela
Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A e desprover o recurso intentado pelo
Banco Pan S/A.
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Ailton  Ferreira  Gomes ajuizou  a  presente  Ação
Revisional  de  Contrato, em  face  do  Banco  Bradesco  S/A,  sucessora  do  Banco
Cruzeiro do Sul S/A, alegando, em suma, que firmou com o promovido um contrato
de empréstimo consignado, na ordem de R$ 3.484,00 (três mil, quatrocentos e oitenta
e quatro reais), celebrado em 60 (sessenta) prestações mensais,  no montante de R$
107,00 (cento e sete reais) cada.

Ocorre que, logo na cobrança da primeira parcela, a
instituição financeira descontou um valor superior ao originalmente avençado, na
ordem de R$ 189,03 (cento e oitenta e nove reais e três centavos), razão pela qual
entrou em contato com o promovido, que informou encontrar-se a tabela de juros
apresentada  ao  autor,  no  momento  da  contratação,  prescrita,  de  modo  que  a
instituição  financeira,  para  não  arcar  com  possíveis  prejuízos,  incidiu  sobre  as
prestações do ajuste negocial uma taxa de juros superior ao informado inicialmente
ao demandante.

Nesse  panorama,  pugna pela  procedência  da  ação,
insurgindo-se, em suma, em face dos encargos abusivos inseridos nas prestações da
avença, tais, como, índice de juros, capitalização de juros, comissão de permanência,
pelo que pugna pela repetição de indébito na forma dobrada.

A  Magistrada  a  quo,  fls.  253/258V decidindo  a
controvérsia, consignou os seguintes termos:

(…)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE o
pedido  contido  na  inicial,  para  condenar  a  parte
Promovida apenas a restituir, em dobro, a diferença
entre o valor da parcela de R$ 107,00 (cento e sete
reais),  contratualmente  prevista,  e  o  efetivamente
descontado no contracheque do autor, a ser apurado
oportunamente.
Tais valores devem ser acrescidos de juros de mora
de  1%  (um  por  cento)  ao  mês,  a  contar  do
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vencimento,  e  correção  monetária,  pelo  INPC,  a
partir do efetivo prejuízo.
Em  razão  da  sucumbência  recíproca,  condeno  as
partes  ao  pagamento  das  custas  e  dos  honorários
advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor
da  condenação,  na  forma  do  art.  85,  §  2º,  do
CPC/2015,  cuja  cobrança  à  parte  autora  ficará
suspensa em face da gratuidade judiciária concedida
às fls. 145 (art. 98, § 3º, do CPC/2015).

A Massa Falida Banco Cruzeiro do Sul S/A interpôs
Apelação,  fls.  263/294,  requerendo,  inicialmente,  a  concessão  do  benefício  da
gratuidade judiciária.  Ainda, em sede de preliminar, suscita a competência do juízo
universal  da falência.  No mérito,  defende a  necessidade de  reforma da  sentença,
alegando, para tanto, a força obrigatória dos contratos firmados entre as partes,  a
legalidade dos encargos pactuados, e inexistência de abusividade e onerosidade do
ajuste, bem como dos juros, e, ainda, da prática de anatocismo, defendendo, em se
considerando  sua  existência,  a  legalidade  de  sua  incidência.  Por  fim pugna  pelo
provimento do recurso.

Igualmente  irresignado, o Banco  Pan  S/A  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  305/321,  expondo, em resumo, que o promovente firmou com a
instituição financeira um contrato de cartão de crédito consignado, o qual, segundo o
recorrente, não se confunde com o de empréstimo consignado, pelo que os descontos
efetuados pelo Banco Cruzeiro do Sul, referem-se ao pagamento mínimo do cartão.
Ressalta que o respectivo contrato é nitidamente de adesão,  que possui  cláusulas
gerais padronizadas, e cuja aceitação se dá não apenas por meio de assinatura, mas
através de qualquer outra manifestação expressa de vontade de utilização do cartão,
a saber, de utilização do mesmo, de seu desbloqueio, e até mesmo pagamento de
fatura mensal. Sustenta que o crédito no valor de R$ 3.484,00, proveniente do cartão
de crédito consignado, foi devidamente transferido para a conta-corrente do apelado,
via TED, em 25 de fevereiro de 2012. Narra que o saldo devedor existente, decorre
dos  encargos  financeiros  incidentes  sobre  as  prestações  da  avença,  em  razão  da
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inadimplência do demandante.  Informa que o consumidor após receber o crédito
“TELESAQUE”,  realizou  os  pagamentos  através  de  desconto  em  folha,  no  valor
mínimo de R$ 188,60, restando permanentemente em débito com a casa bancária, eis
que  não  efetuou  o  pagamento  do  remanescente.  Com  base  nesses  fundamentos,
ressalta que os descontos efetivados na conta do demandante se deram de forma
regular, uma vez que a casa bancária procedeu conforme o contratado. Salienta ser
indevida a repetição de indébito na forma dobrada, porquanto não preenchidos os
requisitos exigidos para tanto, tendo, inclusive, o banco procedido com a cobrança de
uma dívida que de fato existe. Por fim, pugna pela procedência do recurso, com a
condenação do recorrido nas custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20%
sobre o valor da causa.

Contrarrazões não apresentadas, fl. 371.

Despacho  exarado  às  fls.  412/414,  determinando  a
intimação da Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S/A, para trazer aos autos, a
última declaração do imposto de renda, haja vista a documentação colacionada com
o  intento  de  justificar  o  deferimento  da  gratuidade  judiciária  em  seu  favor,  ser
insuficiente para comprovar a hipossuficiência alegada.

Ausência  de  resposta  pela  Massa Falida  do Banco
Cruzeiro do Sul S/A ao despacho retro, fl. 414.

À fl. 417, este órgão julgador indeferiu o pedido de
gratuidade  processual,  determinando  a  intimação  do  recorrente  para  efetuar  o
pagamento do preparo,  no  prazo  de  05 (dez)  dias,  sob  pena  de  deserção  da  via
recursal, tendo a instituição financeira, permanecendo mais uma vez em estado de
inércia, fl. 419.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
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do Estado da Paraíba. 

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático  processual,  passa-se,
agora, ao exame das insurgências recursais, iniciando pela apelação interposta pela
M  assa Falida Banco Cruzeiro do Sul S/A, o qual ressalte-se não se credencia ao
conhecimento,    haja  vista  se    mostrar  presente  uma  causa  objetiva  de
inadmissibilidade recursal, qual seja, a ausência da comprovação do pagamento do
preparo.

Sobre a matéria, Nelson Nery Júnior expõe:

Preparo.  É  um  dos  requisitos  extrínsecos  de
admissibilidade  dos  recursos  e  consiste  no
pagamento  prévio  das  custas  relativas  ao
processamento  do  recurso.  A  ausência  ou
irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da
preclusão,  fazendo  com  que  deva  ser  aplicada  ao
recorrente  a  pena  de  deserção,  que  impede  o
conhecimento  do  recurso.  É  matéria  de  direito
processual  estrito,  cuja  competência  para legislar  é
exclusiva do Poder Legislativo da União (CF, 22, I).
Aos Estados cabe estabelecer o valor do preparo. (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  –  Editora
Revista dos Tribunais - p. 844 - 10ª Edição – 2007). 

Com efeito, embora após o indeferimento da justiça
gratuita tenha havido intimação para efetuar o recolhimento do preparo recursal,
conforme previsão do art.  99,  §7º,  do  Código de Processo  Civil,  a  parte  apelante
permaneceu inerte, conforme noticiado à fl. 419.
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Nessa  senda,  sabendo  que  o  preparo  recursal  é
pressuposto  de  admissibilidade  do  recurso  e  não  havendo  comprovação  do  seu
recolhimento, não deve o recurso ser conhecido, tendo em vista apresentar-se como
deserto.  Em  outras  palavras,  “O  preparo  é  pressuposto  de  admissibilidade  do
recurso, e, na sua ausência, não sendo a parte isenta do recolhimento ou beneficiada
pela justiça gratuita, deve ser negado seguimento.”(TJPB; AC nº 01820100005364001,
Quarta Câmara Cível, Relator Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira,
julgamento em 28/02/2013).

Sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO  NÃO
COMPROVADO.  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO.  INAPLICABILIDADE.
INFRINGÊNCIA DO  ART.  511,  CAPUT,  DO  CPC.
DESERÇÃO.  SÚMULA N.  187  DO STJ.  1.  Não  se
conhece do recurso interposto sem a comprovação
do preparo nos moldes do art. 511, caput, do Código
de Processo Civil. 2. No ato da interposição do apelo
nobre, deve o recorrente comprovar o recolhimento
do porte de remessa e retorno dos autos, das custas
judiciais  e  dos  valores  locais  estipulados  pelo
Tribunal de origem, sob pena de deserção. 3. Apenas
a insuficiência do preparo, e não a ausência, autoriza
a concessão do prazo estabelecido no § 2º do art. 511
do  CPC.  4.  Agravo  regimental  desprovido.(STJ  -
AgRg no AREsp 443656/PR, Rel. Min. João Otávio de
Noronha, Terceira Turma, DJe 27/11/2015) - negritei.

Portanto,  indeferido  o  requerimento  de  gratuidade
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judiciária e não efetuado o pagamento do preparo no prazo assinalado, o não conheci
mento do recurso é medida cogente.

Prosseguindo,  cumpre  apreciar  o  Recurso  de
Apelação manejado pelo  Banco Pan S/A,  o qual gravita acerca do afastamento de
sua condenação a repetição de indébito na forma dobrada,  da “diferença entre o
valor da parcela de R$ 107,00 (cento e sete reais), contratualmente prevista, e o efetiva
mente descontado no contracheque do autor”.

Pois bem.

O caso  discutido  nos  autos  é  regido  pelas  normas
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira
caracteriza-se como fornecedora de serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é
objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

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.
§  1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
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levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§ 2º. Omissis;
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras. 

De  outra  sorte,  diante  da  incidência  da  norma
consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que,
como cediço,  o  instituto  da inversão do ônus da  prova confere ao  consumidor  a
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em
juízo. Nesse sentido:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive  com a inversão do  ônus  da  prova,  a  seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências.
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Adentrando  no  caso  em  exame,  ressalte-se  que
restou  devidamente  comprovado  nos  autos,  que  o  demandante  firmou  com  a
instituição financeira contrato para emissão de cartão de crédito consignado, fl. 20 e
fls. 324/326, e em razão de sua adesão aos serviços disponibilizados pela instituição
financeira, foi-lhe autorizado a realização de um saque no importe de R$ 3.484,00
(três mil, quatrocentos e quarenta e oito reais), fl. 21, razão pela qual a instituição
financeira procedeu com os descontos das prestações mensais no contracheque do
autor, conforme documentos de fls. 22/27.

É inegável, também, que o autor tinha plena ciência
de que o mútuo se daria por intermédio de saque em cartão de crédito, porquanto  no
contrato  de  adesão  ao  cartão  de  crédito  consignado,  consta  sua  assinatura,
demonstrando que anuiu com as cláusulas e condições exigidas pela casa bancária
para usufruir do crédito oferecido.

Contudo, embora demonstrada a efetiva celebração
do contrato de cartão de crédito consignado, bem como a utilização do respectivo
cartão, existe plausabilidade em sua alegação quando afirma que o valor da parcela
descontada de seu contracheque não se coaduna com o pactuado entre as partes, isso
porque,  no  instrumento  contratual  trazido  aos  autos  pelo  recorrente,  inexiste
informação acerva do valor da prestação avençada, tampouco especificação da taxa
de  juros  aplicada,  pelo  que  deve  ser  mantida  a  decisão  de  primeiro  grau  que
reconheceu a falha no serviço prestado ao recorrido, determinando a repetição de
indébito na forma dobrada, da diferença entre o valor da parcela avençado entre as
partes, no importe de R$ 107,00 (cento e sete reais), e o efetivamente descontado, na
ordem de R$ 189,00 (cento e oitenta e nove reais), isso porque ao proceder com a
cobrança  de  quantia  superior  ao  pactuado  originalmente,  agiu  a  instituição
financeira, com evidente má-fé.

Logo, não tendo o banco demandado demonstrado a
legitimidade do valor descontado no contracheque do autor,  por não ter provado
qualquer  fato  impeditivo,  extintivo  ou modificativo  do direito  alegado,  conforme
exigência do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil, é imperioso reconhecer a
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falha na prestação do serviço e, por consequência, a necessidade de devolução em
dobro dos valores indevidamente descontados, na forma do art. 42, parágrafo único,
do Código de Defesa do Consumidor.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO
APELATÓRIO DA MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, AO
TEMPO  EM  QUE  NEGO PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  INTERPOSTA PELO
BANCO PAN S/A.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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