
 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ET E  DO  DESEM B AR GADOR  JOÃO  ALVES  DA S I LVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0000679-65.2011.815.0181
ORIGEM          : 2ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR        : Desembargador João Alves da Silva
01 APELANTE: Banco do Brasil S. A. (Adv. Patrícia de Carvalho Cavalcanti)
02 APELANTE: José Justino Rodrigues Filho (Adv. Humberto de Sousa Félix)
APELADOS    : Os mesmos

APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANO  MORAL  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  CONTRAÍDO.  ABERTURA  DE  CONTA
CORRENTE.  VENDA CASADA. PRÁTICA VEDADA. ART.  39, I,
DO CDC. TAXAS BANCÁRIAS NÃO PAGAS. INSCRIÇÃO NO
ROL  DE  INADIMPLENTES.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.
OBRIGAÇÃO  DE  INDENIZAR.  VALOR  ARBITRADO  COM
MODERAÇÃO.  CUSTAS  E  HONORÁRIOS.  OMISSÃO  DA
DECISÃO  RECORRIDA.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS  DA
CONDENAÇÃO. FIXAÇÃO. DESPROVIMENTO DA PRIMEIRA
APELAÇÃO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  SEGUNDO
RECURSO.

- Destinando o empréstimo apenas ao recebimento do salário e ao
pagamento,  pelo  Estado  da  Paraíba,  do  mútuo  consignado,
quaisquer  outras  quantias  cobradas  do  consumidor  são
manifestamente  ilegais,  já  que  configuram  a  prática  de  venda
casada, vedada pelo art. 39, I, CDC.

-  “A  inscrição/manutenção  indevida  do  nome  do  devedor  no
cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja,
dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados
são presumidos”.1 

1 STJ  -  AgRg  no  AREsp  465.702/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  11/03/2014,  DJe
19/03/2014



-   Caracterizado o dano moral, há de ser fixada a indenização em
valor consentâneo com a gravidade da lesão, observadas posição
familiar,  cultural,  política,  social  e  econômico-financeira  do
ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante,
de modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação
para  o  ofendido,  sem  configurar  enriquecimento  sem  causa,  e,
ainda, uma sanção para o ofensor. Observadas tais diretrizes pelo
Magistrado, mantido deve ser o quantum.

-  Omissa  a  sentença  quanto às  custas  e  honorários  advocatícios,
perfeitamente possível sua fixação no segundo grau, inclusive de
ofício, por constituírem consectários lógicos da condenação.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao apelo do réu e dar provimento
parcial ao apelo do autor, nos termos do voto do relator, integrando a presente decisão a
súmula de julgamento de fl. 223.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelações  manejadas  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da ação de indenização por
danos morais cumulada com obrigação de fazer proposta por José Justino Rodrigues Filho
em desfavor do Banco do Brasil  S. A. 

Na sentença, o magistrado determinou a retirada do nome do autor
dos cadastros de restrição ao  crédito,  bem como condenou o Banco do Brasil  a  pagar
indenização pelos danos morais experimentados pelo autor, no valor de R$ 3.000,00 (três
mil  reais),  acrescida  de  juros  (contados  da  citação)  e  correção  monetária  (a  partir  da
sentença).

Inconformado, recorre o banco aduzindo, sinteticamente, a ausência
de  ato  ilícito,  sustentando  a  regularidade  das  cobranças  de  valores  não  pagos  após  o
encerramento da conta corrente do autor, atribuindo a este último a culpa exclusiva pela
negativação.

Quanto ao dano moral, aponta não existir provas de sua existência e
que o valor fixado a título de indenização é exacerbado, para, ao final, pedir o provimento
do recurso, a fim de reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos. Acaso não seja
esse o entendimento da Corte,  pugna pela redução da indenização fixada em primeiro
grau.

A autora, por sua vez, recorre alegando ter a sentença se referido no



dispositivo a uma terceira pessoa, que não integraria a lide, bem assim que deixou de fixar
a condenação nas custas e honorários advocatícios. Insurge-se, ainda, contra o valor da
indenização, apontando a necessidade de majoração. Por fim, pede que sejam sanados os
erros materiais indicados, bem assim que os honorários advocatícios não sejam inferiores a
R$ 1.000,00 (mil reais),  além da majoração da indenização para R$ 20.000,00 (vinte mil
reais).

Intimados, ambos os recorridos não apresentaram contrarrazões (fl.
214v)

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

Consoante se colhe dos autos, o autor, tal como milhares de outros
servidores do Estado da Paraíba, foram compelidos a contrair empréstimo junto ao Banco
do Brasil, a fim de receber o 13º salário de 2004, operação essa que envolveu o Estado da
Paraíba.

Da  referida  operação  resultaram  inúmeros  litígios  envolvendo  os
servidores  e  as  instituições  bancárias,  em  razão  de  supostas  e  indevidas  cobranças
decorrentes da relação jurídica formada entre os litigantes. No caso dos autos, observa-se
que fora aberta conta corrente com o objetivo específico de perceber o 13º salário de 2004,
oportunidade em que o servidor apenas sacou o salário e não mais passou a movimentar a
conta, o que implicou a negativação pelo não pagamento de tarifas bancárias.

Tais  operações,  que  constituem  fatos  públicos  e  notórios,
dispensando a prova nos autos, foram efetuadas após negociação entre o Banco do Brasil
S. A. e o Estado da Paraíba, restando somente aos servidores a obrigação de aderir ao
contrato, no intuito de perceber os seus próprios vencimentos.

Neste cenário, destinando o empréstimo apenas ao recebimento do
salário e ao pagamento, pelo Estado da Paraíba, do mútuo consignado, quaisquer outras
quantias cobradas do consumidor são manifestamente ilegais, já que configuram a prática
de venda casada, vedada pelo art. 39, I, CDC, que verbera: 

"Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre
outras práticas abusivas: 

I  -  condicionar  o  fornecimento  de  produto  ou  de  serviço  ao
fornecimento de outro produto ou serviço, bem como, sem justa



causa, a limites quantitativos;" 

Nessa linha, não tenho dúvida de que, no caso sub judice, houve a
prática de venda casada, na medida em que o réu, de certa forma, levou a autora a abrir a
conta-corrente,  que  não  era  de  seu  interesse,  a  fim  de  que  o  empréstimo  lhe  fosse
concedido e nela depositado, como o foi. 

Sendo  assim,  a  contratação  da  conta-corrente  não  pode  ser
considerada  válida,  pois  decorreu  de  ato  ilícito,  pelo  que  a  incidência  das  tarifas  e  a
consequente constituição do débito e negativação do nome da autora, foram irregulares. 

No que se refere à responsabilidade civil, tratando-se de dano moral
puro,  que  ofende  os  chamados  direitos  da  personalidade,  os  quais  se  traduzem  em
sentimentos de impotência e decepção, elementos internos que ferem a honra subjetiva da
vítima, desnecessária a sua comprovação, por estar in re ipsa.

Sobre o tema, relevante transcrever os seguintes julgados:

“A  inscrição/manutenção  indevida  do  nome  do  devedor  no
cadastro de inadimplentes enseja o dano moral in re ipsa, ou seja,
dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados
são presumidos. Precedentes”.2 

“[...]  A orientação  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou-se  no
sentido  de  que  o  fornecimento  de  crédito,  mediante  fraude
praticada  por  terceiro-falsário,  por  constituir  risco  inerente  à
atividade  econômica  das  instituições  financeiras,  não  elide  a
responsabilidade destas pelos danos daí advindos. 2. Ao contrário
do  alegado pelo  recorrente,  é  de  se  ressaltar  que,  em hipóteses
como a dos autos, é prescindível a comprovação do dano moral, o
qual decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. Depreende-se
que o fato por si só é capaz de ofender a honra subjetiva do autor,
por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de seu nome em
cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral está ínsito
na  ilicitude  do  ato  praticado,  sendo  desnecessária  sua  efetiva
demonstração”.3 

Não há,  portanto,  o  que se questionar quanto à configuração dos
danos morais sofridos pela parte recorrida.

Quanto  ao  segundo aspecto,  há de se considerar  que,  na falta  de
medida aritmética, e ponderadas aquelas funções satisfatória e punitiva, serve à fixação do

2 STJ  -  AgRg  no  AREsp  465.702/MS,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em  11/03/2014,  DJe
19/03/2014

3 STJ - AgRg no AREsp 425.088/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014



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. “ 4  

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, a teor do julgado transcrito, in fine:

“CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO –
PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL – PROVA DO PREJUÍZO –
DESNECESSIDADE – I. O protesto indevido de título gera direito
à  indenização  por  dano  moral,  independentemente  da  prova
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se
permite,  na  hipótese,  facilmente  presumir,  gerando  direito  a
ressarcimento  que deve,  de  outro  lado,  ser  fixado sem excessos,
evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato
ilícito.  II.  Precedentes  do  STJ.  III.  Recurso  conhecido  e
parcialmente provido.” 5

No caso dos autos, penso que R$ 3.000,00 (três mil reais) constitui um
valor adequado para compensar os danos morais experimentados pela parte,  sem, por
outro lado, caracterizar enriquecimento indevido à autora. 

Quanto ao erro material relativo ao nome da parte autora ocorrido na
sentença, penso que assiste razão ao autor/recorrente. Conforme se colhe da decisão, o
magistrado fez registrar que a condenação teria como beneficiário o Sr. Antônio Valério
Pereira da Silva, quando, em verdade, a ação foi movida por  José Justino Rodrigues Filho.
O equívoco, não há dúvida, configura a ocorrência de erro material, sanável, inclusive, de
ofício, a teor do que autoriza o art. 463, I, do CPC.

No que  se  refere  aos  honorários  advocatícios,  penso  que também
merece acolhida o recurso, na medida em que o magistrado, embora tenha sido provocado
via embargos de declaração, deixou de fixá-los.

4 STJ - REsp  nº  264.954/SE,  DJ  20/08/01,  Rel. Min. Carlos  Alberto Menezes  Direito.
5 STJ – RESP 282757/RS – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – 4ª T. – DJU 19.02.2001 – p. 00182



No caso, creio que o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para
remunerar o trabalho realizado pelo advogado, de modo que condeno o Banco do Brasil S.
A.  ao pagamento da referida verba (CPC,  art.  20,  §  4º),  além das custas  judiciais,  por
serem, inclusive, consectários lógicos da condenação6.

Expostas estas considerações, nego provimento ao recurso do réu (1ª
apelação) e dou provimento parcial ao recurso do autor (2ª apelação) para condenar o réu
a pagar honorários advocatícios, nos moldes acima indicados, além das custas processuais,
bem  como  para  determinar  que  conste  no  final  da  sentença,  que  a  condenação  fora
arbitrada em favor do autor, José Justino Rodrigues Filho, substituindo o nome do terceiro,
Antônio Valério Pereira da Silva.

É como voto.

DECISÃO

A  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba decidiu,  por unanimidade, negar provimento ao apelo do réu e dar provimento
parcial ao apelo do autor, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  de  julgamento  o  Excelentíssimo Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João
Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o  Exmo.  Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa da Exma.
Dra. Marilene de Lima Campos de Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, em 27 de janeiro de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa,  27 de janeiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

6 “Segundo previsão do artigo 20, § 1º do Código de Processo Civil, decido o processo, o juiz condenará o vencido ao pagamento das
custas e aos honorários, inclusive em sede de recurso. 2. "O art. 463, I e II, do CPC autoriza ao juiz alterar a sentença de ofício ou a
requerimento  da  parte,  ainda  que  encerrada  a  função  jurisdicional  para  correção  de  inexatidões  materiais  ou  erros  (...)"
(Informativo nº 507-STJ) EMBARGOS NÃO CONHECIDO.ERRO MATERIAL VERIFICADO E CORRIGIDO, DE OFÍCIO. (TJ-PR -
EXSUSP: 1030315601 PR 1030315-6/01 (Acórdão), Relator: Nilson Mizuta, Data de Julgamento: 03/10/2013, 10ª Câmara Cível, Data
de Publicação: DJ: 1209 17/10/2013)


