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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002575-37.2012.815.0981.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Queimadas.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco do Brasil S/A.
Advogados: Celso David Antunes

  Luis Carlos Laurenço.
Apelado : Estevom Soares dos Santos.
Advogado : Hewerton Dantas de Carvalho.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAS.  SERVI-
ÇOS BANCÁRIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
EMPRÉSTIMO  QUITADO.  PERMANÊNCIA
DOS  DESCONTOS EM  CONTRACHEQUE.
COMPROVAÇÃO.   RESPONSABILIDADE OB-
JETIVA DO BANCO.  ABALO MORAL. CONFI-
GURAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO DO VALOR
EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RA-
ZOABILIDADE  E  PROPROCIONALIDADE.
MINORAÇÃO INDEVIDA. DESPROVIMENTO.

-  Os descontos  indevidos nos rendimentos  do autor
decorrente  de  parcela  de  empréstimo  já  quitado,
configura  dano  moral  indenizável,  que  nesse  caso
ocorre de forma presumida (in re ipsa), prescindindo
assim de prova objetiva,  mormente por  se tratar  de
verba de natureza alimentar.

-  O  valor  indenizatório  arbitrado  não  comporta
redução,  pois  em  conformidade  com  o  parâmetro
usualmente  adotado  por  esta  Câmara  Cível  em
situações análogas.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
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ordinária,  negar  provimento ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco do Brasil
S/A desafiando sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca
de  Queimadas,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por Danos  Morais  e
Materiais proposta por Estevom Soares dos Santos.

O autor ajuizou a ação anteriormente mencionada alegando ter
suportado  descontos  indevidos  em  seus  rendimentos,  após  o  pagamento
integral do empréstimo realizados junto ao réu.

Requereu,  assim,  o  cancelamento  da  dívida,  bem  como  a
condenação  do  réu  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  e  a
restituição em dobro da quantia indevidamente debitada.

Decidindo a querela, o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pedido, condenando o requerido a pagar ao demandante a quantia
de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros
de mora de 1% ao mês e correção monetária a contar da data da decisão.

Irresignado,  o  Banco  interpôs  Apelação  (fls.  67/74),
reivindicando  a  reforma  da  sentença,  alegando,  preambularmente,  a
necessidade de reabertura do prazo recursal, ante a inobservância de expresso
requerimento  de  exclusividade  de  intimações  em  nome  da  advogada
subscritora do apelo. No mérito, defende, em suma, a inexistência de dano
moral indenizável, ante a ausência de provas de sua ocorrência.  Contestou a
exorbitância no valor arbitrado pela magistrada a quo a título de danos morais,
asseverando  o  desrespeito  aos  limites  disciplinados  pelos  princípios  da
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Por  fim,  pugnou  pela  reforma  da
sentença e, caso não fosse este o entendimento, requereu a redução do valor da
condenação.

Contrarrazões apresentadas (fls. 81/84). 

A Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer opinativo, sob a
alegação de falta de interesse público que enseje sua intervenção (fls. 89/92). 

É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso porque presentes os pressupostos objetivos
e subjetivos de admissibilidade. 

No seu apelo, o Banco do Brasil busca a reforma da sentença,
sob o argumento de que não se encontram presentes os elementos ensejadores
da  responsabilidade civil,  posto  que  não demonstrado o ato  ilícito  nem os
dissabores sofridos pelo recorrido.
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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.”

“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,  por  conseguinte,  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”.

Ao exame dos autos, verifico que o apelante não obteve sucesso
em demonstrar  a regularidade dos descontos efetuados no contracheque do
recorrido,  no  valor  de  R$  141,05  (cento  e  quarenta  e  um  reais  e  cinco
centavos). Senão vejamos.

É  que,  analisando  o  conjunto  fático-probatório  da  demanda,
restou  devidamente  comprovado  pelo  demandante  o  pagamento  do
empréstimo firmado entre as partes, quitando integralmente a dívida objeto do
pacto, em 03/08/2012, conforme se extrai do documento anexado às fls. 12.
Ademais, as cópias dos contracheques do apelado, encartadas às fls. 09/11,
testificam  a  permanência  das  deduções  nos  meses  seguintes,  tangentes  à
mesma contratação.
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De seu turno, o demandado limitou-se a alegar, em sua defesa,
que não houve a comprovação do efetivo prejuízo sofrido pela parte apto a
ensejar os danos morais alegados.

Contudo, a meu sentir, resta indubitavelmente caracterizada a
ausência  de  zelo  do  banco  apelado,  ao  prosseguir  com  os  descontos  nos
rendimentos  do  apelado,  sem atentar  para  a  quitação  integral  do  contrato.
Enfim, o demandado agiu com inegável desídia,  causando danos de  ordem
moral  ao  apelado,  tendo  em  vista  a  situação  claramente  vexatória  e
desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

Assim  sendo,  mesmo  que  o  nome  do  autor  não  tenha  sido
inscrito em qualquer cadastro restritivo de crédito, penso que os  incômodos
suportados pelo insurgente superam o mero aborrecimentos  e dissabores do
dia  a  dia, tendo  em  vista  que  as  importâncias  automaticamente  retidas
alcançaram crédito de natureza alimentar.

Portanto, restando comprovada a conduta ilícita e comissiva por
parte da empresa ré, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade com o
nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrido, existente o dano moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  DESCONTOS
INDEVIDOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
DEVOLUÇÃO  EM  DOBRO.  DANOS  MORAIS.
ARBITRAMENTO.  
-  Age  com  evidente  imprudência  a  instituição
financeira que procede a desconto indevido em folha
de pagamento  relativo  a empréstimo  integralmente
quitado.  
- O arbitramento econômico do dano moral deve ser
realizado com moderação,  em atenção à realidade
da  vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa  e  ao  porte
econômico das partes.”
(TJMG -  Apelação  Cível   1.0701.11.042193-3/001,
Relator(a):  Des.(a)  Cláudia  Maia  ,  13ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em 29/08/2013,  publicação  da
súmula em 06/09/2013) 

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO
CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  FRAUDE
PERPETRADA POR TERCEIRO.  CONTRATAÇÃO
DE EMPRÉSTIMO JUNTO AO BANCO APELANTE
EM  NOME  DA  APELADA.  PRÁTICA
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RECONHECIDA  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESCONTOS  INDEVIDOS  NA
CONTA  DA  RECORRIDA.  ILEGALIDADE  DO
ATO  PERPETRADO  PELA  ENTIDADE
FINANCEIRA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO
DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR
COBRADO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  42  DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANO
MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM FIXADO DE
MANEIRA RAZOÁVEL.  CONFIRMAÇÃO QUE SE
IMPÕE.  SENTENÇA  MANTIDA.  APELO
CONHECIDO E DESPROVIDO. 
'CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  PERDAS  E  DANOS.
APELAÇÃO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO  CONSIGNADO.
DESCONTOS  INDEVIDOS  EM  PROVENTOS  DE
IDOSO  APOSENTADO.  SENTENÇA  QUE
DETERMINOU  A  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES
DESCONTADOS,  BEM COMO  A  CONDENAÇÃO
DO  BANCO  APELANTE  POR  DANOS  MORAIS.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE
QUE  FOI  EFETIVAMENTE  FIRMADO  O
CONTRATO  COM  O  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  NESSE  SENTIDO.
APLICAÇÃO DA LEI  Nº  8.078/90.  CÓDIGO DE
DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO
FORNECEDOR.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
DEFICIENTE.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO. QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM  PATAMAR
RAZOÁVEL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
PRECEDENTES  JURISPRUDENCIAIS.  RECURSO
CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  -  O  desconto
consignado em pagamento  de  aposentado junto ao
INSS, levado a efeito por instituição bancária, sem a
autorização daquele, e ausente a devida pactuação
contratual  que lhe  dê o devido suporte,  justifica  a
fixação da reparação por danos morais (AC nº , 1ª
Câmara Cível do TJRN, Rel. Des. Vivaldo Pinheiro,
j. 05.05.09 - Grifo intencional)'”.
(TJ-RN  -  AC:  47143  RN  2011.004714-3,  Relator:
Des.  Expedito  Ferreira,  Data  de  Julgamento:
20/10/2011, 1ª Câmara Cível). (grifo nosso).

Há  de  se  registrar  que  existem  hipóteses  excepcionais  de
indenização por dano moral em que a falta de respeito à dignidade humana
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apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a  consequência  de  atos  com  tais
características deflui da ordem natural dos acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
um efeito natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo julgador.

São precisas as lições de Carlos Alberto Bitar ( In Reparação
Civil Por Danos Morais, editora RT, p. 130) nesse sentido:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou de  aflição,  ou de constrangimento,  porque
são  fenômenos  ínsitos  na  alma  humana  como
reações  naturais  a  agressões  do  meio  social.
Dispensam,  pois  comprovação,  bastando,  no  caso
concreto,  a  demonstração  do  resultado  lesivo  e  a
conexão  com  o  fato  causador,  para  a
responsabilização do agente”. (grifo nosso).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Corroborando  o  entendimento,   Maria  Helena  Diniz  (In
Indenização por dano moral, in Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03,
1997) assevera:

“A reparação do dano moral cumpre, portanto, uma
função  de  justiça  corretiva  ou sinalagmática,  por
conjugar, de uma só vez, a natureza satisfatória da
indenização do dano moral para o lesado, tendo em
vista o bem jurídico danificado, sua posição social, a

Apelação Cível  nº0002575-37.2012.815.0981 6



repercussão do agravo em sua vida privada e social
e a natureza penal da reparação para o causador do
dano,  atendendo  à  sua  situação  econômica  […]”
(grifo nosso).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) 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. 

Assim,  por  considerar  a  quantia  reparatória  inicialmente
arbitrada excessiva, NEGAR PROVIMENTO AO APELO,  mantendo todos
os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da Cunha
Ramos.  Participaram do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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