
 

 

ACÓRDÃO

 

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0804064-88.2019.8.15.0251.

Origem: 4ª Vara Cível da Comarca de Patos.

Relator: Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

1.º Apelante: Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A.

Advogado: Lourenço Gomes Gadelha de Moura (OAB/PE 21.233).

2.º Apelante: Antônio Rodrigues da Costa.

Advogado: Daniele de Sousa Rodrigues.

Apelados: Os mesmos.

 

 

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS

MORAIS. IRRESIGNAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.

APLICAÇÃO DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INVERSÃO DO

ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

EVIDENCIADA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA CORRENTE

SEM A ANUÊNCIA DO AUTOR. DIVERGÊNCIA DAS
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INFORMAÇÕES E ASSINATURAS APRESENTADAS NOS

CONTRATOS. APARENTE FRAUDE BANCÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO

DEVER DE PRUDÊNCIA. DESCONTOS REALIZADOS INDEVIDAMENTE NOS

PROVENTOS DO DEMANDANTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO.

COMPENSAÇÃO COM OS VALORES EFETIVAMENTE RECEBIDOS. ABALO DE

ORDEM MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM FIXADO PELA SENTENÇA.

VALOR QUE REFLETE A RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DA

REPARAÇÃO. PATAMAR QUE SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS

CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO LEGISLADOR PROCESSUAL CIVIL. 

DESPROVIMENTO.

 

 

- Revela-se irrefutável a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às instituições

financeiras, segundo entendimento jurisprudencial já consolidado.

 

- Os descontos indevidos nos rendimentos do autor decorrentes de parcelas de empréstimos não contratados, configura

dano moral indenizável, que nesse caso ocorre de forma presumida ( ), prescindindo assim de prova objetiva,in re ipsa

mormente por se tratar de verba de natureza alimentar.

 

- Considerando que a instituição financeira não agiu com a cautela necessária no momento da celebração dos negócios, 

verificando-se a aparente fraude na contratação dos empréstimos, com divergência das informações prestadas e assinaturas

apostas no contrato, resta caraterizada a má-fé do banco em firmar mais contratos com plena garantia de pagamento

através do desconto em folha, razão pela qual cabível a restituição na forma dobrada com a declaração de nulidade do

contrato.
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- Resta indubitavelmente caracterizada a ausência de diligência do banco e a falta de dever de

informação e transparência, ao efetuar descontos de numerários da conta corrente sem

comprovar a origem dos débitos e, principalmente, sem a anuência do consumidor.

 

- Em relação à compensação com a quantia efetivamente recebida pelo autor em sua conta,

observa-se que a ausência de devolução importaria em um enriquecimento sem causa do

consumidor, que efetivamente recebeu e fez uso dos valores, ferindo princípios basilares do

ordenamento, como a boa-fé e o enriquecimento indevido.

 

- O montante arbitrado juiz de primeiro grau, à título de indenização por danos morais, é

condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo.

Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem implicar em

enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da

prática de condutas futuras semelhantes.

 

- O valor indenizatório arbitrado não comporta redução, pois fixado de acordo com os

critérios da proporcionalidade e da razoabilidade.

 

 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça

da Paraíba, à unanimidade, negar provimento aos recursos, nos termos do voto do relator.

 

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A

e por Antônio Rodrigues da Costa, desafiando sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da
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Comarca de Patos nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica de Empréstimo c/c

Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro.

 

Na peça de ingresso, o promovente afirmou que apesar de nunca ter celebrado contrato

com o demandado, vem sofrendo descontos em seu benefício desde 2016.

 

Requereu a suspensão dos descontos indevidos. Ao final, pugnou pela declaração de

inexistência do contrato, pela reparação por danos morais, bem como pela restituição de forma dobrada

dos valores indevidamente cobrados e descontados em sua conta.

 

Não houve acordo das partes.

 

A parte demandada apresentou contestação, alegando que a parte autora recebeu os

empréstimos em sua conta corrente sem qualquer devolução. Defendeu, pois, que não pode ser

responsabilizado por dano inexistente e não comprovado. Aduziu a impossibilidade de inversão do ônus

da prova, de danos morais que ensejasse reparação, de ressarcimento em dobro pelos valores descontados.

Ressaltou a necessidade de observância do princípio jurídico do .“pacta sund servanda”

 

Impugnação à contestação.

 

Fazendo e entrega da prestação jurisdicional , o magistrado de(evento n.º 6788545)

primeiro grau julgou procedente o pedido autoral, entendendo que o banco não comprovou a regularidade

do empréstimo dada a divergência de assinaturas no contrato. Eis a fundamentação na parte que mais

importa:
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“A promovida, como operadora de cobranças do autor, cabe fazer prova de

que o(a) próprio(a) autor(a) efetivamente celebrou transações comerciais e

para tanto, trouxe aos autos contrato.

 

Ocorre que, ao confrontar a assinatura posta no contrato com aquelas

constantes na procuração e termo de audiência, nota-se manifesta

divergência, sem falar que no contrato encontra-se assinatura a rogo,

quando o autor é alfabetizado com a escrita perfeita do seu nome, de modo

que se mostram verossímeis as alegações do autor que nunca contratou com

o demandado”.

 

O dispositivo da sentença restou assim redigido:

 

“Pelo Exposto, tendo em vista o que mais dos autos consta e princípios de

direito aplicáveis à espécie, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, julgo

procedente o pedido para:

 

a) declarar a inexistência de dívida da autora frente ao réu contrato nº

contrato de Cartão de Crédito, sob a proposta de nº 852689679;

 

b) condeno o réu a restituir em dobro o valor das parcelas do suposto

empréstimo, indevidamente descontadas do benefício da promovente, tudo

acrescido de juros legais (1% a.m. A contar da citação e correção

monetária, pelo INPC a partir de cada desconto;
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c) condenar o promovido, a pagar indenização por dano moral no valor de

R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 1% a/m a contar da citação e

correção monetária pelo INPC a partir da data de publicação da presente

sentença, pois não obstante a súmula 43 do STJ, no sentido de que deve ser

a partir do prejuízo, aqui, considerando que o montante foi fixado em

valores da época da sentença, deverá incidir a partir da publicação da

mesma.

 

Condeno o promovido em custa e demais despesas processuais e honorários

advocatícios os quais fixo em R$ 10%, sobre o valor da condenação, art.

85, § 1º do CPC, face a simplicidade da ação.

 

Após interposição e julgamento de embargos declaratórios opostos pelo banco réu, o

juízo determinou a compensação dos valores depositados na conta do autor, exarando a seguinte decisão 

(evento n.º 6788545):

 

“acolho os presentes embargos declaratórios, por existir a omissão

apontada, e, por conseguinte, determino que a restituição em dobro das

parcelas descontadas no contracheque da autora referente ao empréstimo

discutido nestes autos, se dará após serem deduzidos os valores que foram

creditados na conta bancária da autora, de modo que a instituição

financeira procederá à restituição das parcelas depois de descontados os

valores pertencentes ao banco que realmente se encontravam na conta da

autora, a título de empréstimo, com a atualização da data do depósito, pelo

INPC”.
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Inconformada, a instituição financeira/promovida interpôs Recurso Apelatório (evento

n.º 6788548), defendendo: (i) contrato existente e válido; (ii) devolução em dobro indevida, pois não

.houve má-fé; (iii) ausência de dano moral

 

Ato contínuo o autor interpôs apelação, questionando unicamente a decisão no ponto em

que mandou compensar os valores recebidos em sua conta, sob o argumento de que não pediu o

empréstimo nem deu causa aos descontos (evento n.º 6788552).

 

 

Contrarrazões ofertadas pelo autor (evento n.º 6788554).

 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça, ofertou parecer pelo

desprovimento dos recursos (evento n.º 7463408).

 

Percebendo que o banco réu não foi intimado para contrarrazoar a apelação do autor, 

determinei nesse sentido, sendo apresentada pelo banco (evento n.º 8470489).

 

É o relatório.
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Primeiramente, cumpre registrar que a sentença apelada fora prolatada após a vigência do Código de

Processo Civil de 2015, devendo-se, pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade dos meios de

impugnação de decisão judicial, conforme Enunciado Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça.

 

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso apelatório, passando à sua

análise.

 

Como relatado, a presente demanda gira em torno da seguinte situação fático-jurídica: Antônio Rodrigues

da Costa afirmou que foram realizados sucessivos descontos em seu contracheque, sem que conhecesse a causa, totalizando, no

momento do ajuizamento da ação, valor próximo a 7 mil reais.

 

Portanto, a controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir se é cabível a

restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como a reparação por danos morais e o seu valor arbitrado.

 

Pois bem.

 

Em se tratando de responsabilidade civil cumpre perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por

conseguinte, geram o dever de indenizar.

 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil:

 

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

repará-lo.”

 

Assim, para que se reconheça o cabimento da indenização mostra-se necessária a

constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o

dano.

 

Cumpre ressaltar, consoante preconiza o enunciado sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o

Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte, a relação contratual estabelecida entre

as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, dessa forma, a responsabilidade civil objetiva, configurada

independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

 

Assim sendo, em se tratando de relação de consumo e de situação de falha na prestação do serviço, deve ser

aplicada a norma acima redigida, o qual estabelece a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos causados aos

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

 

Importante ressaltar, ainda, que, em se tratando de relação de trato consumerista, tem-se

que o ordenamento jurídico pátrio admite a inversão do ônus probatório exigindo, facilitando a defesa do consumidor em juízo,
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desde que este demonstre a verossimilhança das alegações ou a prova da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6º, inciso VIII,

do Código de Defesa do Consumidor que reza:

 

“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;”

 

Na hipótese, é fato incontroverso nos autos que foram realizados sucessivos descontos no contracheque do

autor. Ocorre que o promovente desconhece a origem de tais débitos.

 

A instituição financeira, por sua vez, trouxe aos autos apenas cópias do contrato, em que não consta a data

da pactuação celebrada, bem como diferem as assinaturas dos contratantes, já que no contrato de evento n.º 6788526 - Pág. 8,

consta o nome do autor, Antônio Rodrigues da Costa, mas a assinatura é pessoa visivelmente diferente, cujo sobrenome é Sousa

Gomes. Além disso, as duas testemunhas sequer foram qualificadas no instrumento contratual.

 

Assim, além de não comprovar a pactuação com o autor, trouxe aos autos apenas cópias dos contratos em

que constam assinaturas distintas do promovente, pondo em dúvida razoável sobre a lisura do contrato.

 

Aqui registre-se a falha da instituição financeira que não tomou as devidas cautelas durante a contratação.

Ademais, o banco réu sequer foi diligente em requerer a realização de prova pericial a fim de verificar se a assinatura no contrato

foi, de fato, aposta pelo demandante.
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Ao que se observa, portanto, o recorrente não se desincumbiu do seu ônus de demonstrar fato impeditivo,

modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do previsto no art. 373, II, do CPC, tendo em vista as divergências

apresentadas nos contratos apresentados, o que pressupõe a existência de fraude na contratação.

 

Não é demasia consignar que o fato de o autor ter questionado os empréstimos, anos após o início dos

descontos indevidos, não tem o condão de tornar válidas as avenças firmadas sem as observâncias das exigências legais.

 

Via de consequência, evidenciada a má prestação do serviço pelo réu, aliada à posição de hipossuficiência

técnica e financeira do promovente em relação ao mesmo, evidente o ilícito passível de reparação.

 

Os , no caso são , ou seja, prescindíveis de outras provas. Portanto, restando danos morais in re ipsa

comprovada a conduta ilícita, culposa e comissiva por parte da instituição financeira, bem como demonstrado o seu nexo de

causalidade com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrente, entendo existente o dano moral visualizado pelo juízo

de primeiro grau.

 

Com efeito, sobre a questão assim já decidiu o egrégio STJ:

 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR

TERCEIRO MEDIANTE FRAUDE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO

OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO

RECORRIDO. SÚMULA N. 283/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO

MANTIDA. 1. Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido

pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
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manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada

pelo Juízo. 2. As razões recursais que não impugnam fundamento do acórdão recorrido suficiente

para mantê-lo não devem ser admitidas, a teor da Súmula n. 283/STF. 3. O recurso especial não

comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos

autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 4. No caso concreto, o Tribunal de origem

concluiu que a contratação de empréstimo mediante fraude resultou em descontos ilegais nos

proventos de pensão por morte recebidos pela apelada, implicando significativa redução de sua

capacidade econômica no período, suficiente para caracterizar o dano moral. Alterar esse

entendimento demandaria reexame das provas produzidas nos autos, vedado em recurso

especial. 5. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da

indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o

afastamento do óbice da Súmula 7/STJ para possibilitar a revisão. No caso, o valor estabelecido

pelo Tribunal de origem não se mostra desproporcional, a justificar sua reavaliação em recurso

especial. 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1236637/MG, Rel.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe

22/08/2018).

 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE

NULIDADE CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES

BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. DANO

MORAL. CARACTERIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PARTICULARIDADES QUE EXTRAPOLAM

O MERO DISSABOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVÂNCIA.

RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO

FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.

Justificada a compensação por danos morais, porquanto existentes particularidades no caso

que indicam a ocorrência de violação significativa da dignidade da correntista, pensionista e

beneficiária da Justiça gratuita, a qual teve descontados mensalmente no seu contracheque, de

forma ininterrupta, por mais de 3 (três) anos, valores decorrentes de contrato de empréstimo

2. A revisão de matérias -fraudulento, os quais atingiram verba de natureza alimentar. 
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quantum indenizatório fixado a título de danos morais e a ausência de má-fé da instituição

bancária para fins de afastamento da repetição em dobro do indébito, quando as instâncias

ordinárias a reconhecem -, que demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório dos

autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal. Decisão

agravada mantida. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1273916/PE, Rel. Ministro

MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2018, DJe

10/08/2018). (Grifei).

 

Igualmente, os precedentes deste Tribunal:

 

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C

DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO - PROCEDÊNCIA PARCIAL -

EMPRÉSTIMO BANCÁRIO NÃO AUTORIZADO - DESCONTO DIRETO NO BENEFÍCIO

PREVIDENCIÁRIO - AUSÊNCIA DE CONTRATO - DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE A

AFIRMAR A OCORRÊNCIA DE FRAUDE - DESCONTOS INDEVIDOS - EXCLUDENTE

DE RESPONSABILIDADE NÃO EVIDENCIADA - DEVER DE INDENIZAR - REPETIÇÃO

EM DOBRO DO INDÉBITO - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL - ART. 557,

CAPUT E §1º-A DO CPC/73 - PROVIMENTO DO APELO DO AUTOR E NEGATIVA DE

SEGUIMENTO AO APELO DO RÉU. - Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha

do serviço de que resulta desconto mensal indevido no benefício previdenciário, em

decorrência de empréstimo consignado não contratado, comprometendo porção significativa

dos proventos de pessoa idosa e desequilibrando a já frágil equação financeira do lesado. -

Nos termos da Súmula 479 do STJ, "As instituições financeiras respondem objetivamente

pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros

no âmbito de operações bancárias." - O quantum indenizatório de dano moral, portanto, deve

ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da

vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com

moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se

encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor.
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- Dispõe o art. 42 do CDC: “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.”

(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00000303320138150601, - Não possui -,

Relator TERCIO CHAVES DE MOURA , j. Em 11-04-2018).

 

 

Reconhecida a nulidade dos contratos e a necessidade do retorno das partes ao , imperiosa astatus quo ante

devolução dos valores descontados, na forma dobrada, pois entendo ter restado demonstrada a má-fé da instituição financeira, eis

que, mesmo ciente dos contratos defeituosos (firmados por pessoa analfabeta sem as devidas formalidades, além de informações e

assinaturas divergentes dos contratantes), encaminhou as informações à Fundação Universidade de Brasília acerca das avenças, o

que culminou com os descontos dos valores dos contracheques do autor.

 

Quanto à compensação com a quantia efetivamente recebida pelo demandante, tenho que a decisão de

primeiro grau deve ser mantida igualmente nesse ponto. A ausência de devolução importaria em um enriquecimento sem causa do

consumidor, que efetivamente recebeu e fez uso dos valores, ferindo princípios basilares do ordenamento, como a boa-fé e o

enriquecimento indevido.

 

Nesse sentido:

 

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
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AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. LIMITAÇÃO DOS JUROS. REEXAME

DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

LEGALIDADE. PACTUAÇÃO EXPRESSA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PREVISÃO

CONTRATUAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. INADMISSIBILIDADE. JUROS

DE MORA. 1% AO MÊS. DECISÃO MANTIDA.

1. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do

contexto fático-probatório dos autos (Súmula n.

7/STJ).

2. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu inexistir abusividade na taxa de juros

contratada. Alterar esse entendimento demandaria o reexame das provas produzidas nos

autos, o que é vedado em recurso especial, ante o óbice da mencionada súmula.

3. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao

duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual

contratada" (REsp n. 973827/RS, Relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL

GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). Precedente

representativo da controvérsia (art. 543-C do CPC/1973).

4. Havendo previsão contratual, é válida a cobrança da comissão de permanência no período

de inadimplemento, desde que não cumulada com correção monetária nem com outros

encargos remuneratórios ou moratórios. Afora isso, o valor exigido a esse título não pode

ultrapassar a soma da taxa de juros de remuneração pactuada para a vigência do contrato,

dos juros de mora e da multa contratual, nos termos das Súmulas n. 30, 294, 296 e 472 do

STJ.

5. É possível a compensação de créditos e a devolução de quantia paga indevidamente, em

obediência ao princípio que veda o enriquecimento ilícito (REsp n. 680.237/RS, Relator
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Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/12/2005, DJ

 No entanto, não incide a restituição em dobro quando o encargo é objeto15/3/2006, p. 211).

de discussão judicial e não está configurada a má-fé do credor.

6. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido da licitude da cobrança de juros

moratórios, até o limite de 1% ao mês, desde que pactuados.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 586.987/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA

TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 30/05/2016)

 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - CONTRATO

DE CARTÃO DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO - COMPENSAÇÃO

E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - POSSIBILIDADE - JUROS

POSTERIORES À EDIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL - SÚMULA 283/STF - EMPRESAS DE

CARTÕES DE CRÉDITO - LEI DE USURA - AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO - CÓDIGO DO

CONSUMIDOR - APLICAÇÃO AOS CONTRATOS BANCÁRIOS - TAXA DE JUROS

SUPERIOR A 12% - POSSIBILIDADE - SÚMULA 296/STJ - AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.

Não se conhece do recurso quando o artigo legal supostamente violado não foi apreciado

pelo Tribunal de origem, faltando-lhe o necessário prequestionamento. Súmulas 282 e

356/STF. 2. A compensação e a restituição de valores pagos a maior tem sido admitida pela

jurisprudência desta Corte, caso seja verificada a cobrança de encargos ilegais, a fim de ser

evitado o enriquecimento sem causa do credor, independentemente da comprovação de erro

. 3. Em relação aos juros que venceram a partir da vigência dono pagamento. Precedentes

atual Código Civil, em 11/01/2003, não logrou o recorrente demonstrar o desacerto da

decisão contra a qual se insurge, refutando todos os óbices apontados, permanecendo

incólume o Acórdão impugnado, em tal ponto. (Súmula 283/STF) 4. As empresas

administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros

remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura? (Súmula

283-STJ). 5. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, nos
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termos do que enuncia o art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.078, de 11.9.1990. 6. O simples fato de o

contrato estipular uma taxa de juros acima de 12% a.a. não significa, por si só, vantagem

exagerada ou abusividade. Esta precisa ser evidenciada. Não estando demonstrado, de modo

cabal, o abuso que teria sido cometido pelo recorrente, é de se admitir a taxa convencionada

pelos litigantes. 7. Os juros remuneratórios, não cumulados com a comissão de permanência

são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco

Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Súmula 296/STJ) 8. Alegações do

agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos do decisum agravado.

9. Agravo regimental não provido. ..EMEN: (AGRESP - AGRAVO REGIMENTAL NO

RECURSO ESPECIAL - 682299 2004.01.14529-7, CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ

FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), STJ - QUARTA TURMA, DJE

DATA:15/09/2008 ..DTPB:.)

 

Ultrapassada tal questão, no que se refere ao quantum indenizatório, fixado pelo juízo a quo em R$ 4.000,00

(quatro mil reais), entendo que deva ser mantido, não merecendo a sua redução.

 

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância do princípio da razoabilidade, sendo apto a

reparar o dano causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de futuras condutas nocivas.

 

Além disso, a verba indenizatória não poderá caracterizar enriquecimento do ofendido e o consequente

empobrecimento do ofensor, de forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

 

Influenciada pelo instituto norte-americano denominado “punitives damages”, a doutrina e jurisprudência

pátria tem entendido o caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado de sua tradicional finalidade

reparatória, apresenta, visando a coibir a reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.
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Segundo ensinamentos de Yussef Said Cahali "a indenizabilidade do dano moral desempenha uma função

tríplice: reparar, punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São Paulo: RT, 1998, p. 175).

 

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por danos morais é condizente com as

circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo. Observou, outrossim, os critérios de proporcionalidade e

razoabilidade, sem implicar em enriquecimento ilícito do beneficiário e atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática

de condutas futuras semelhantes.

 

Por tudo o que foi exposto, rejeito a prejudicial de mérito e NEGO PROVIMENTO ao

s Apelos, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida.

 

 

É COMO VOTO.
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