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AGRAVO INTERNO C/C PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO Nº 7947/2017

O  MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, por seu Procurador Regional da
República in fine  subscrito, vem perante Vossa Excelência, à luz do art. 1.021
do CPC/2015 e dos arts. 228 e segs. do Regimento Interno desse Eg. Tribunal
Regional  Federal  da  5ª  Região,  interpor  o  presente  AGRAVO
INTERNO/REGIMENTAL  C/C  PEDIDO  DE  RECONSIDERAÇÃO,  o  que  faz
mediante os fundamentos a seguir delineados.

DA TEMPESTIVIDADE

O recorrente tomou ciência da aludida decisão no dia 18/05/2017, o que
significa  dizer  que  o  prazo  de  quinze  dias  para  a  interposição  do  presente
Agravo  começará  a  correr  no  primeiro  dia  útil  seguinte,  portanto,  com
tempestividade  suficiente  para  garantir  o  seu  pleno  conhecimento,  isso  sem
qualquer invocação de prazo diferenciado.

DA DECISÃO AGRAVADA

Essa douta Relatoria, por seu il. Julgador que por ela respondia, como
substituto,  ao  partir  de  um  silogismo  cuja  premissa  básica  era  de  que
“aposentados  e  pensionistas,  além  dos  empréstimos  consignados,  estariam
tomando  dinheiro  emprestado  dos  bancos  por  outras  vias,  contratos  esses
sobre  os  quais  o  INSS  não  teria  nenhum  controle,  já  que  não  sujeitos  a
consignação em folha”, acabou por adotar uma conclusão que vai de encontro a
esse  pressuposto,  pois,  uma  vez  excluída  a  autarquia  previdenciária  dessa
responsabilidade (para usar a lógica do julgador nessa decisão monocrática),
cabe à instituição financeira (in casu, ao Banco do Brasil) observar o limite de
suportabilidade  de  obtenção  de  crédito  por  parte  do  mutuário  –  e  foi  isso
justamente o que quis  garantir  a  liminar  do juízo de primeiro grau com sua
decisão. 
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DO CABIMENTO DA VIA RECURSAL

Conforme  disposto  no  art.  1.021  do  Novo  CPC/15,  “Contra  decisão
proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado,
observadas  quanto  ao  processamento,  as  regras  do  regimento  interno  do
tribunal.”

A decisão agravada, assim proferida, traz a incidência do art. 1.021 do
Novo  Diploma  de  Processo  Civil,  na  medida  em  que,  sendo  monocrática,
mesmo que de integrante de órgão turmário, é o quanto basta para desafiar a
interposição desse tipo de agravo.

DAS RAZÕES DO PRESENTE AGRAVO

Pois bem, superada a questão sobre a modalidade recursal cabível na
presente situação, faz-se oportuno uma incursão sob a perspectiva substancial.

Segundo  a  decisão  ora  agravada,  os  aposentados  e  pensionistas
estariam tomando dinheiro emprestado dos bancos à margem (e para além) do
sistema  de  descontos  em  folhas  de  pagamento  –  o  chamado  empréstimo
consignado. Ora, se assim o é, o risco é todo da instituição financeira (in casu,
do Banco do Brasil) ao não observar o limite de endividamento do mutuário, pois
se já sabia que havia antes um empréstimo consignado com desconto, em folha,
segundo a sistemática da Lei nº 10.820/2003, então era o caso simplesmente de
não mais permitir a concessão de um crédito sobre o qual a outra parte não teria
como honrar,  senão com prejuízo à sua capacidade de subsistência.  Ocorre
que, não sendo uma relação estabelecida entre partes iguais, na medida em
que envolve, de um lado, uma massa de mutuários que se destacam pela sua
vulnerabilidade social,  é  isso  o que o  Parquet federal  de  primeiro grau quis
proteger ao ingressar com a ação e obter, em liminar, a decisão favorável do juiz
de primeiro grau.

Ora,  não se  pode perder  de  vista  que o  que está  em jogo,  aqui,  são
interesses individuais  indisponíveis  do  cidadão,  enquanto  consumidor  e  parte
hipossuficiente  da  relação  jurídica,  onde  aí  aparece  o  Ministério  Público,  ao
chamar para si essa tarefa de atuar, em nome daquele, por obra e graça do
constituinte. Vejamos o disposto na Lei Complementar nº 75/1993:

“Art. 6º Compete ao Ministério Público da União:
(...)
VII – promover o inquérito civil e a ação civil pública para:
(...)
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveis, difusos e

coletivos, relativamente às comunidades indígenas, à família, à criança, ao
adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e ao consumidor;” (negritei).
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No  caso  dos  autos,  no  qual  se  discute  a  limitação  dos  chamados
empréstimos consignados, a hipossuficiência já configurada pela qualidade de
consumidor agrava-se por se tratar de um público-alvo formado, em sua maioria,
por idosos beneficiários da Previdência Social, o que termina por reclamar uma
maior  proteção.  Nesse  sentido,  mister  se  faz  colacionar  a  lição  de  Heloisa
Carpena (In Contornos atuais do superendividamento In  Temas de Direito do
Consumidor. MARTINS, Guilherme Magalhães (coord.). Ed. Lumen Juris. Rio de
Janeiro. 2010. p. 234 e 235.):

“O  crescimento  do  mercado  de  crédito  para  o  consumo  tem
atualmente  sua  face  mais  marcante  no  chamado  “crédito  consignado”,
financiamento no qual o devedor autoriza a retirada do pagamento do débito
diretamente de sua conta corrente. Essa modalidade de financiamento traz
aparentes vantagens,  pois,  reduzido  o risco de inadimplência,  a taxa de
juros cobrada é bem menor do que o preço médio de mercado. Seu público-
alvo  são  os  idosos,  aposentados  da  Previdência  Social,  os  quais  se
encontram com frequência em situação de hipervulnerabilidade. (…)
Como destacado, o público-alvo das mensagens de massa tem sido os
idosos e estes, por sua condição de extrema vulnerabilidade, merecem
uma proteção especial.” (destacamos.)

No  mesmo  sentido  assim  preconizam  Amanda  Flávio  de  Oliveira  e
Diógenes  Faria  de  Carvalho  (“Vulnerabilidade  Comportamental  do
Consumidor...”,  apud Bruno Miragem et al, “in” “25 Anos do Código de Defesa
do Consumidor: trajetória e perspectivas”, Ed. RT, 2016, 543):

“No  Direito  do  Consumidor  brasileiro  encontra-se  consagrada  a
presunção absoluta de vulnerabilidade,  conforme o art.  4º  do Código de
Proteção  e  Defesa  do  Consumidor.  Essa  característica  é  definidora  do
microssistema,  conforme indica  Carvalho  (2011)  ao prelecionar  o  Direito
(do)  Consumidor  como ramo do Direito  dotado de princípios particulares
distintos  dos  demais  sistemas  jurídicos  no  que  tange  ao  princípio  da
‘igualdade material’.

Segundo  Marques  e  Miragem  (2012)  o  direito  de  proteção  dos
vulneráveis  tem  sua  gênese  de  identificação  de  novos  sujeitos
merecedores de proteção em um mundo de desiguais. A razão de ser do
Código de Defesa do Consumidor  consiste na busca de uma igualdade
material  dos  desiguais,  dos  excluídos,  para  garantir  a  eles  direitos  de
escolha,  de reflexão,  de  informação  e  de  transparência,  sem abalar  os
alicerces de isonomia e liberdade previstos na Constituição.

Pontualmente, a vulnerabilidade do consumidor que se endivida é o
fundamento  de  sua  proteção.  Deve-se,  assim,  reconhecendo  os
elementos  comportamentais  que  corroboram  o  seu  estado  de
vulnerabilidade,  buscar  o  atingimento  de  uma  proteção  integral...”
(idem, em relação aos acréscimos)
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Não se aplica, à hipótese, pois, o princípio da autonomia da vontade, a
partir da disponibilidade do direito de propriedade do mutuário, como pareceu
interessante à decisão ora agravada sugerir, pois as partes, nesse caso, não
guardam igualdade material, sendo preferível prestigiar a parte mais fraca na
relação, nos termos do art. 4º  da Lei 8.078/90 (CDC). 

Caberia ao Banco do Brasil (como a qualquer outra instituição financeira
na mesma situação),  que,  da relação com o INSS, tem acesso à massa de
aposentados  e  pensionistas  que  são  potencialmente  interessados  em
empréstimo consignado, sistemática essa que reclama um constante fluxo de
dados entre as duas instituições, justamente não fazer uso desse privilégio de
informação para transformar esse mesmo público-alvo em um inadimplente em
potencial,  pois  é  isso que inevitavelmente  vai  acontecer  caso,  à  margem do
empréstimo consignado, seja disponibilizado novos aportes de crédito sobre os
quais não há como honrar seu pagamento.

Dito  por  outras  palavras,  a  instituição  financeira  deve-se  cercar  das
cautelas  necessárias  para  a  celebração  dos  contratos  de  empréstimo
consignado  –  assim  como  em  qualquer  contrato  de  mútuo,  especialmente
conhecendo a vulnerabilidade do público consumidor em questão e a evidente
predisposição  ao  superendividamento  na  sociedade  contemporânea  –
configurando-se, pois, uma temeridade isentá-la dessa responsabilidade.

Veja-se, por oportuno, o posicionamento do Tribunal de Justiça de Santa
Catarina:

“CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTO EM BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO.  PEDIDO  DE  NULIDADE  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO,
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
PROCEDÊNCIA.  CONTRATOS  PACTUADOS  COM  CONSUMIDOR
IDOSO E ANALFABETO. CONDIÇÃO QUE, POR SI SÓ, NÃO O TORNA
INCAPAZ. VULNERABILIDADE.  NECESSIDADE  DE  ASSINATURA  A
ROGO  (CC,  ART.  595)  PARA  DAR  PROTEÇÃO  E  CERTEZA  DO
CONTEÚDO CONTRATADO PELA PARTE VULNERÁVEL. ASSINATURA
DE  PESSOA  NÃO  IDENTIFICADA.  BANCO,  ADEMAIS,  QUE  NÃO
COMPROVOU  QUE  ASSINOU  A  ROGO  SEM  IDENTIFICAÇÃO  NO
PACTO. CERCEIO DO DIREITO BÁSICO À INFORMAÇÃO (CDC, ART. 6º,
III). REQUISITO ESSENCIAL DE VALIDADE. NULIDADE QUE SE IMPÕE.
NEGÓCIO JURÍDICO ANULADO  QUE RESULTA NA RECOMPOSIÇÃO
DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR (CC, ART. 182).  RESTITUIÇÃO
DOS VALORES DESCONTADOS QUE SE IMPÕE. EXEGESE DO ART.
166,  INCISOS IV  E  V,  DO CC.  Quando a  parte  contratante  for  pessoa
analfabeta, é necessário que seja assinado a rogo, com identificação da
pessoa que assim assina, para conferir validade ao negócio. A assinatura a
rogo  será  conferida  por  pessoa  de  confiança  do  analfabeto,  pois
subscreverá o documento na presença de duas testemunhas. Ausentes tais
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formalidades, há de se reconhecer a nulidade do contrato. DANOS MORAIS
PRESUMIDOS DISPENSANDO-SE A COMPROVAÇÃO.  NEXO CAUSAL
ENTRE  O  ATO  ILÍCITO  E  O  DANO  EVIDENCIADO.  REQUISITOS
ENSEJADORES DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA  PRESENTES.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  DEVIDA.  Age  com  dolo  a
instituição financeira quando não se cerca das cautelas necessárias e
realiza contrato de empréstimo consignado mediante ato enganoso de
terceiro, com vício de consentimento. RECURSO ADESIVO PEDIDO DE
MAJORAÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  EXTRAPATRIMONIAL.
PARTICULARIDADES  DO  CASO  E  DAS  FUNÇÕES  DA  PAGA
PECUNIÁRIA  COMPENSATÓRIA  E  INIBITÓRIA.  MANUTENÇÃO  DO
QUANTUM FIXADO. O quantum indenizatório deve ser fixado levando-se
em conta os critérios da razoabilidade, bom senso e proporcionalidade, a
fim  de  atender  seu  caráter  punitivo  e  proporcionar  a  satisfação
correspondente  ao  prejuízo  experimentado  pela  vítima  sem,  no  entanto,
causa-lhe  enriquecimento  ilícito,  nem  estimular  o  causador  do  dano  a
continuar a praticá-lo.  RECURSOS NÃO PROVIDOS.” (Apelação Cível nº
2016.014079-8,  TJSC,  Rel.  Gilberto  Gomes  de  Oliveira.  j.  03.05.2016  –
grifei.) 

É  nesse  sentido  que  o  risco  da  operação  tem  que  recair  na  própria
instituição financeira, e não no mutuário, enquanto parte vulnerável na relação.

Para completar, faz-se imperioso salientar que os consumidores em geral,
e com maior destaque para aposentados e pensionistas, dada a sua condição
de vulnerabilidade e hipossuficiência, têm dificuldade de acessar as informações
relacionadas às regras de tais contratações de empréstimos, sendo evidente,
por isso mesmo, o dever de transparência dos bancos acerca das regras do
sistema financeiro nacional concernentes a esse tipo de avença.

Desta feita, embora não se possa desconsiderar que o beneficiário aufere
certa  vantagem  na  obtenção  do  empréstimo  consignado,  com  juros  mais
favoráveis do que as taxas praticadas pelo mercado, como pareceu interessante
se destacar na decisão ora combatida, isso não pode conduzir cegamente à
conclusão de que deve  o mesmo  “arcar  com o pagamento  das prestações,
ainda que não estejam integralmente submetidas ao regime de consignação”,
pois tal entendimento depõe contra o princípio da dignidade humana, não sendo
demais  ressaltar  que  a  intenção  de  se  criar  uma  margem  consignável  foi
justamente evitar que os beneficiários da Previdência Social sejam privados de
recursos básicos para a própria  subsistência,  daí  por  que os descontos que
extrapolam os limites legais devem ser eliminados.
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Nesse  contexto,  dada  a  abusividade  com  que  se  desenham  esses
contratos, e, mais uma vez, a extrema fragilidade do consumidor ora destacado,
não há como justificar esse tipo de cobrança do crédito por parte da instituição
financeira, tampouco a inclusão dos devedores em cadastros de inadimplentes,
sendo acertada a decisão de primeiro grau ao conceder a liminar para que as
instituições financeiras, dentre as quais o Banco do Brasil S.A, suspendam os
débitos  em  conta  e  as  restrições  cadastrais  dos  titulares  de  benefícios
previdenciários em inadimplência com operações financeiras objeto da ação civil
pública de origem, porquanto nada mais justo e lógico que retirar do consumidor
vulnerável o ônus decorrente de inadimplências originadas em operações feitas
por partes desiguais e em que não houve obediência aos limites da lei por uma
delas (justamente a parte mais poderosa da relação). 

Forte nessa ordem de ideias, aposta aqui na manutenção da decisão de
primeiro  grau,  sem  que  se  possa  falar  na  satisfação  dos  requisitos  para
atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelo Banco
do Brasil, até porque a lógica da decisão ora agravada é inteiramente voltada
para a perspectiva do INSS, e não sob o enfoque da instituição financeira, além
de se criar uma situação irreversível pelo próprio descompasso de tempo sem
que se possa dar uma solução a uma ação cuja celeridade se recomenda, em
nome mesmo do interesse coletivo, que sempre deve falar mais alto.

DO PEDIDO

Por todo o exposto, requer o Ministério Público Federal, por este PRR/5ª
Região, que essa douta Relatoria delibere no seguinte sentido:

a) que, uma vez admitido o agravo, a resposta seja o seu provimento, de
preferência  monocraticamente,  em sede de reconsideração,  sem prejuízo  de
sua submissão ao colegiado, caso permaneça o posicionamento anterior, com a
sua consequente reversão em julgamento final;

b)  que,  uma  vez  revertida  a  decisão  ora  recorrida,  seja  retomada  a
dinâmica  do  agravo  de  instrumento,  com  posterior  vista  para  a  atividade
ministerial de “custos legis” até final julgamento pelo colegiado turmário.

Pede e Aguarda Deferimento.

Recife, 19 de maio de 2017. 

                                           FRANCISCO CHAVES DOS ANJOS NETO
                                                  Procurador Regional da República
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