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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.
CONTRATAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMOS  CONSIGNADOS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO DO BANCO
PROMOVIDO.  FORNECIMENTO  DE  CÓPIA  DO
CONTRATO  SOBRE  O  QUAL  DECORREU  A
CONDENAÇÃO DA EMPRESA. DILIGÊNCIA REALIZADA
TARDIAMENTE  NO  SEGUNDO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO
SEM  JUSTIFICATIVA.  PRECLUSÃO.  POTENCIAL
FRAUDE  POR  TERCEIROS.  DEVER  DE  INDENIZAR
CONFIGURADO.  QUANTUM FIXADO  EM  PATAMAR
RAZOÁVEL.  MULTA  DIÁRIA  INIBIDORA  DA
COBRANÇA  PRUDENTEMENTE  ARBITRADA.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO  JUSTIFICADAS  PELO  ERRO
INESCUSÁVEL POR PARTE DO AGENTE FINANCEIRO.
DESPROVIMENTO DA IRRESIGNAÇÃO. 

-  “ 1.  É  pacífico  o  entendimento  de  que  é  defeso  às  partes  a
produção de prova após a sentença (art. 396 CPC), exceto quando
se tratar de documento novo (art. 397 CPC) ou quando houver a
devida justificativa (caso fortuito ou força maior), o que não é o
caso  dos  autos.  2.  No  caso,  os  documentos  apresentados  pela
apelante, por ocasião da interposição do presente apelo, já eram
do  seu  conhecimento,  com datas  bem anteriores  à  prolação  da
sentença, não se tratando, pois, de documentos novos, o que enseja
a  preclusão  consumativa.  3.  Não  demonstrada  qualquer  das
hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Civil,  as
provas  juntadas  em  fase  posterior  a  devida,  não  hão  de  ser
analisadas.  4.  Recurso  de  Apelação  conhecido  e  improvido.”
(Apelação  nº  0234480-49.2011.8.04.0001,  1ª  Câmara  Cível  do
TJAM, Rel. Sabino da Silva Marques. j. 07.03.2016).
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- “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos
gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados
por terceiros no âmbito de operações bancárias." (Súmula nº 479,
do Superior Tribunal de Justiça).

- Devem ser mantidos os valores arbitrados a título de indenização
por danos morais e de multa diária com caráter inibitório, quando
as mesmas se mostram fixadas em patamar razoável, sem ensejar
enriquecimento ilícito ou penalização excessiva.

-  A ausência  de  erro  justificável  por  parte  do  agente  financeiro
respalda  o  dever  de  restituição  em  dobro  das  parcelas  de
empréstimo  indevidamente  contratado  sem  autorização  do
consumidor.

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 RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta pelo Banco Itaú BMG Consignado S/A, contra
a sentença de fls. 97/103, que julgou parcialmente procedente a Ação Declaratória c/c Repetição de
Indébito e Indenização, proposta por Otacílio Zacarias Marques.

Na decisão recorrida, a Magistrada da Comarca de Pirpirituba condenou a instituição
financeira  a  pagar  ao promovente  o valor  de R$ 4.000,00 (quatro mil  reais),  a  título  de danos
morais, além de determinar a devolução, em dobro, de todas as parcelas indevidamente descontadas
em razão do contrato nº 546876518, bem como a suspensão de qualquer cobrança a ele relativa, sob
pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por  outro  lado,  ressalvou a  necessidade  de  compensação  do valor  de  R$ 672,57
(seiscentos e setenta e dois reais  e cinquenta e sete centavos),  referente a quantia liberada pelo
banco, correspondente ao valor da avença invalidada.

Ao final, imputou a ambas as partes o dever de arcar igualmente com as verbas de
sucumbência, sendo os honorários fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação,
ressalvada a gratuidade concedida ao promovente.

Embargos  de  Declaração  autorais  acolhidos  para corrigir  erro material  quanto ao
nome do promovente (fls. 107/107v).

Em suas razões recursais  (fls. 109/117), o recorrente aduz ter  agido em exercício
regular de direito, sendo o contrato celebrado livremente entre as partes, bem como assinado a rogo,
razão pela qual inexiste dever de indenizar.
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Mais  adiante,  questiona  o  valor  indenizatório  arbitrado,  bem  como  defende  o
afastamento das astreintes estipuladas.

Trouxe cópia do contrato não fornecida no primeiro grau de jurisdição (fls. 118/121).

Contrarrazões apresentadas (fls. 141/147).

Parecer Ministerial pelo desprovimento da súplica (fls. 154/160).

É o relatório.

VOTO

O  presente  caso  envolve  discussão  acerca  da  legitimidade  de  contratação  de
empréstimos consignados em nome do promovente.

Quando do ingresso da lide,  o questionamento pairava sobre três avenças,  de nºs
565010124,  546876518  e  549868135,  dos  quais  apenas  a  segunda  não  teve  a  celebração
demonstrada na instância originária, motivando a condenação do banco, que apresentou o apelo em
estudo.

Portanto, a discussão recursal se refere unicamente sobre o contrato nº 546876518, o
qual apenas nesta oportunidade foi fornecida cópia (fls. 118/121), da qual depreende-se tratar de
empréstimo consignado em folha de pagamento, no valor de R$ 672,57 (seiscentos e setenta e dois
reais  e cinquenta e sete centavos),  a serem pagos em 72 (setenta e duas) parcelas de R$ 19,00
(dezenove reais) cada.

No  entanto,  como  a  empresa  promovida  apenas  trouxe  tais  elementos  em  sede
recursal,  sem demonstrar  qualquer  razão de força maior  para não tê-lo apresentado antes,  resta
impossibilitado o reconhecimento pretendido, conforme orienta o art. 1.014 do Código de Processo
Civil:

Art. 1.014.  As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão
ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por
motivo de força maior.

Dessa forma, conclui-se ter havido preclusão na pretensão recursal. Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E
DANOS.  DOCUMENTOS  JUNTADOS  APÓS  A  PROLAÇÃO  DA
SENTENÇA,  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE
QUANDO NÃO SE TRATA DE DOCUMENTOS NOVOS. PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  RECURSO  CONHECIDO  E  IMPROVIDO.  1.  É
pacífico o entendimento de que é defeso às partes a produção de prova
após a sentença (art. 396 CPC), exceto quando se tratar de documento
novo  (art.  397 CPC)  ou  quando  houver  a  devida  justificativa  (caso
fortuito ou força maior), o que não é o caso dos autos. 2. No caso, os
documentos apresentados pela apelante, por ocasião da interposição do
presente apelo, já eram do seu conhecimento, com datas bem anteriores
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à prolação da sentença, não se tratando, pois, de documentos novos, o
que enseja a preclusão consumativa. 3. Não demonstrada qualquer das
hipóteses elencadas no art. 397 do Código de Processo Civil, as provas
juntadas  em  fase  posterior  a  devida,  não  hão  de  ser  analisadas.  4.
Recurso  de  Apelação  conhecido  e  improvido.  (Apelação  nº  0234480-
49.2011.8.04.0001,  1ª  Câmara  Cível  do  TJAM,  Rel.  Sabino  da  Silva
Marques. j. 07.03.2016).

Dessa forma, a empresa recorrente não se desincumbiu de evidenciar fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme exigência dos arts. 373, II, do Código de
Processo Civil, pois não demonstrou a regularidade do pacto questionado, tendo o consumidor sido
provavelmente vítima de potencial fraude. 

Assim sendo,  mostra-se cabível o dever de indenizar, uma vez que, nos termos
orientados  pela  Súmula  nº  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."

Com isso,  o valor fixado a título de danos morais no patamar de R$ 4.000,00
(quatro  mil  reais)  se  mostra  adequado  à  situação,  não  ensejando  enriquecimento  indevido,
tampouco penalizando o agente financeiro em demasia.

No  mesmo  sentido,  as  astreintes  fixadas  para  cumprimento  da  obrigação  de
suspensão de cobranças relativas  ao pacto invalidado também se mostram ponderadas ao
caso, demonstrando o seu caráter inibidor.

O dever de devolução das parcelas fraudulentamente contratadas deve ser dado
em dobro, ante o engano injustificável ocorrido. Vejamos precedente a respeito:

PROCESSO CIVIL.  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DESCONTOS  INDEVIDOS
NOS  PROVENTOS  DA  APOSENTADORIA  DO  AUTOR.
APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  CONSUMERISTA.
PREPODERÂNCIA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR
PARTE  DO  REQUERIDO  QUE  NÃO  OPEROU  COM  A  CAUTELA
NECESSÁRIA  NA  CONCESSÃO  DE  CRÉDITO.  FRAUDE
CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O momento próprio para a
juntada de documentos é com a inicial ou a contestação (art. 396, CPC).
No caso dos autos, o documento foi juntado com as razões recursais pela
parte demandada, devendo ser desconsiderado, já que não se enquadra
no  conceito  legal  de  documento  novo  (art.  397,  CPC).  2.  Age
negligentemente  a  instituição  financeira  que  não  toma  os  cuidados
necessários,  a  fim  de  evitar  possíveis  e  atualmente  usuais  fraudes
cometidas  por  terceiro  na  contratação  de  serviços,  especialmente
empréstimo com desconto em benefício de aposentadoria.  3.  O Banco
réu tinha o ônus de comprovar que os empréstimos foram efetivamente
firmados pelo pensionista, apresentando cópia do contrato assinado pelo
mesmo,  mas  permaneceu  inerte  quanto  a  sua  juntada. 4.  Assim,  ao
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permitir que fosse tomado empréstimo com desconto nos proventos de
aposentadoria  da  parte  autora,  que  desconhecia  tal  transação,
certamente a instituição financeira praticou ato ilícito, na medida em
que  deixou  de  agir  com  o  cuidado  necessário  para  o  regular
desenvolvimento de sua atividade, o que caracteriza verdadeiro defeito
na  prestação  do  serviço,  resultando,  por  via  de  consequência,  na
obrigação de reparar o dano. 5. In casu,  a indenização estabelecida
pelo  Juízo  a  quo  observou  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade quando de sua fixação, tendo em vista que sempre
deve ser observada a situação de ambas as partes, a fim de estabelecer
uma penalidade,  com caráter  educativo,  que  tenha efeito  real.  6.  A
inocorrência de erro justificável na hipótese, é devida a devolução em
dobro. Exegese do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa
do Consumidor. 7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
(Apelação nº 0001906-18.2014.8.06.0058, 4ª Câmara Direito Privado do
TJCE, Rel. Francisco Bezerra Cavalcante. j. 04.07.2017). 

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto ao acerto da decisão questionada.

Posto isso, DESPROVEJO O APELO.

Honorários recursais favoráveis ao autor, fixados em 10% (dez por cento) sobre o
valor da condenação. 

É como voto.

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

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

 J/04 e J/12(R) 
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