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GABINETE DO  DESEMBARGADOR JOÃO  ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO Nº 0000865-19.2011.815.0301
ORIGEM : Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pombal
RELATOR         : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE      : Romero Ramos de Almeida (Adv. Francivaldo Gomes Moura)
APELADO        : Banco BMG S/A (Adv. Marina Bastos da Porciúncula Benghi)

APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  DÍVIDA.  DESCONTO 
CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO. 
CONSENTIMENTO  DO  CORRENTISTA  NÃO 
DEMONSTRADO.  ILEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DO 
INDÉBITO.  POSSIBILIDADE.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  VALOR 
RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO.  ART.  557,  CAPUT,  CPC. 
SEGUIMENTO NEGADO.

- Não pode o banco se valer da apropriação de numerário em 
conta-corrente,  como forma de  se  compensar  da  dívida  em 
face de contrato de empréstimo, notadamente quando não há 
prova  de  que  tal  possibilidade  tenha  sido  consentida  pelo 
correntista. 

-  A  restituição  de  quantia  indevidamente  descontada  pela 
instituição  bancária,  deve-se  processar,  em  dobro,  quando 
resta configurado a conduta abusiva e o total desrespeito do 
banco com a parte hipossuficiente.

- “Não obstante o grau de subjetivismo que envolve o tema 
da  fixação  da  indenização,  vez  que  não  existem  critérios 
determinados  e  fixos  para  a  quantificação  do  dano  moral, 
reiteradamente, tem-se pronunciado esta Corte no sentido de 
que a reparação do dano deve ser  fixada em montante que 
desestimule  o  ofensor  a  repetir  a  falta,  sem  constituir,  de 
outro modo, enriquecimento indevido. “1 Indenização fixada 
em patamar razoável, apto a reparar o dano e a desestimular a 
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reiteração da conduta. Desprovimento dos recursos.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Romero Ramos de Almeida 
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara da Comarca de Pombal que 
julgou procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais c/c 
proposta por Romero Ramos de Almeida em face do Banco BMG S/A, ora apelado.

Na sentença,  o  MM. magistrado concluiu que a  parte  autora 
sofreu um abalo psicológico ao ser surpreendida com vários descontos mensais em 
sua  conta-corrente,  razão  pela  qual  condenou  a  parte  promovida  a  restituir,  em 
dobro, os valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização a título 
de  danos  morais  no  valor  de  R$  1.500,00  (mil  e  quinhentos  reais),  devidamente 
corrigidos.

Condenou,  ainda,  ao  pagamento  das  custas  e  honorários 
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado, o autor apresentou recurso apelatório, aduzindo 
que o valor arbitrado a título de danos morais foi íntimo, razão pela qual pugna pela 
sua  majoração.  Requer,  outrossim,  a  majoração  do  valor  arbitrado  a  título  de 
honorários advocatícios. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões às fls. 140/150.

A douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  absteve-se  de  opinar 
quanto ao mérito (fls. 156/158).

É o relatório. Decido.

Inicialmente,  cabe ressaltar  que a defesa do consumidor pelo 
Estado encontra-se inscrita  na Constituição Federal,  mais  precisamente no art.  5º, 
XXXII,  como um dos direitos fundamentais,  consagrado ainda na mesma Carta o 
princípio geral da atividade econômica (art. 170, V), o qual tem a finalidade precípua 
de assegurar a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social.

Assim,  entendo  que  as  atividades  desenvolvidas  pelas 
instituições  financeiras  estão  enquadradas  na  expressão  “fornecedor”,  tal  como 
descrita no caput do art. 3º, uma vez que prestam elas serviços de natureza bancária, 
financeira e de crédito, estes previstos no § 2º do mesmo dispositivo.

A respeito, leciona Arnaldo Rizzardo:

“Não há dúvida quanto à aplicação do Código de Defesa do 



Consumidor,  introduzido  pela  Lei  8.078,  de  11.09.1990,  aos 
contratos  bancários.  Como  é  bastante  comum,  as  entidades 
financeiras, cuja mercadoria é a moeda, usam nas atividades 
negociais uma série de contratos, em geral de adesão, a eles 
aderindo  aqueles  que  necessitam  de  crédito  para  suas 
atividades.  Proliferam  as  cláusulas  abusivas  e  leoninas, 
previamente  estabelecidas,  imodificáveis  e  indiscutíveis 
quando da assinatura dos contratos”2. 

Tal entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 297 
do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula 297. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 
às instituições financeiras.

Assim,  caracterizada  a  existência  de  uma relação  jurídica  de 
consumo  na  qual  o  banco  apelado  figura  como  fornecedor  e  o  apelante  como 
consumidor, faz-se necessária a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

A  controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  reside  em  definir  a 
legalidade do desconto efetuado na conta-corrente do autor,  bem assim, em caso 
negativo, se a conduta tem potencial para ocasionar os danos morais alegados na 
inicial.

Quanto  ao  primeiro  aspecto,  como não foi  objeto  de  recurso 
pela parte demandada, entendo que ocorreu o trânsito em julgado. 

Quanto  aos danos morais,  o  STJ  também tem apontado sua 
existência, conforme se pode ver no julgado que segue:

AGRAVO  REGIMENTAL.  DESCONTOS  EM  CONTA 
CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS DA 
AUTORA.  RETENÇÃO  INTEGRAL  DO  SALÁRIO.  DANO 
MORAL. SÚMULA 326/STJ. 1.- A jurisprudência desta Corte 
orienta  que,  "ainda  que  expressamente  ajustada,  a  retenção 
integral do salário de correntista com o propósito de honrar 
débito  deste  com  a  instituição  bancária  enseja  a  reparação 
moral"  (AgRg  no  AREsp  159.654/RJ,  Rel.  Min.  SIDNEI 
BENETI, DJe 1.6.2012). 2.- "Na ação de indenização por dano 
moral,  a  condenação em montante inferior  ao postulado na 
inicial não implica sucumbência recíproca" (Súmula 326/STJ). 
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 
215.768/RJ,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA 
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TURMA, julgado em 09/10/2012, DJe 29/10/2012)

Como  se  sabe,  na  falta  de  medida  aritmética,  e  ponderadas 
aquelas funções satisfatória e punitiva, serve à fixação do montante da indenização 
ao prudente arbítrio do juiz, tendo em conta certos requisitos e condições, tanto da 
vítima quanto do ofensor. Neste particular, confira-se julgado do Colendo STJ:

“Não  obstante  o grau  de  subjetivismo  que  envolve  o 
tema  da  fixação  da  indenização,  vez  que  não  existem 
critérios  determinados  e  fixos  para a quantificação  do dano 
moral,  reiteradamente,  tem-se  pronunciado  esta Corte  no 
sentido  de que  a reparação  do dano  deve  ser  fixada  em 
montante  que  desestimule  o ofensor  a repetir  a  falta,  sem 
constituir,  de  outro  modo,  enriquecimento  indevido. “ 3  

Por  conseguinte,  mesmo  sendo  devida  indenização,  faz-se 
mister destacar que o julgador, quando da fixação dos danos morais, deve-se guiar 
pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o 
enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações.

Portanto,  considerando-se  tudo  que  dos  autos  consta,  assim 
como, o regime jurídico em redor das indenizações e reparações de prejuízos morais, 
entendo  que  a  indenização  por  danos  morais  na  alçada  de  R$  1.500,00  (mil  e 
quinhentos reais), arbitrados pelo Magistrado a quo, mostra-se razoável e condizente 
com o dano suportado.

Quanto  ao  valor  dos  honorários  advocatícios  entendo,  da 
mesma forma, que o MM. Juiz sentenciante bem considerou o trabalho desenvolvido 
pelo causídico e a complexidade da causa, razão pela qual o arbitramento em 10% 
(dez  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação  remunera  de  maneira  justa  o 
profissional autuante.

Por  todo  o  exposto,  considerando  que  o  recurso  encontra 
respaldo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal,  bem 
assim o que dispõe o art. 557, caput, do CPC, não enxergo outra solução, senão negar 
seguimento ao recurso, mantendo na íntegra a sentença guerreada. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de janeiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
     Relator
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