
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024626-42.2012.815.0011.
Origem : 7ª Vara Cível de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
1º Apelante: Banco Bradesco S/A.
Advogado : Wilson Sales Belchior. 
2º Apelante: Péricles de Farias Borges.
Advogada : Adriana Mendes de Lima. 
Apelados : Os mesmos.

APELAÇÃO DA PARTE  PROMOVIDA.  AÇÃO
DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA
DO SALÁRIO. PRIVAÇÃO DOS PROVENTOS.
VERBA  DE  NATUREZA  ALIMENTAR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANOS
MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL
CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

-  Comprovado  que  o  empregador  procedeu  ao
depósito  do  salário  do  promovente  e  a  instituição
financeira, por seu turno, não o disponibilizou, resta
configurado o ato ilícito.

-  O dano moral que se experimenta ante  a privação
indevida  da  remuneração  mensal  sem  justa  causa,
decorre  do  abalo  psicológico  em  não  poder  o
trabalhador  satisfazer  as  necessidades  mais  básicas
suas  e  de  seus  familiares,  mormente  quando
considerado o seu caráter alimentar. 

- Presentes os pressupostos da responsabilidade civil,
o pedido de indenização a título de danos materiais e
morais deve ser acolhido.

APELAÇÃO  DO  AUTOR.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  ALEGAÇÃO  DE  FIXAÇÃO
A QUEM DA JUSTA E DEVIDA INDENIZAÇÃO
PELO  ABALO  PSÍQUICO  SOFRIDO.
MAJORAÇÃO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
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APELO. 

-  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.

-  Sentença  reformada neste  ponto,  para  majorar  o
montante arbitrado a título de indenização por danos
morais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, Acolher, à unanimidade, a questão de ordem, para retificar a
decisão de julgamento do dia 03.02.15, nº 82 da referida pauta que negava
provimento a ambos os recursos, nos termos do voto do relator, unânime, para:
Negou-se provimento à  apelação do Banco e deu-se provimento  parcial  ao
apelo do autor, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas pelo Banco Bradesco
S/A  e por  Péricles de Farias Borges  desafiando a sentença prolatada pelo
Juízo da 7ª Vara Cível de Campina Grande nos autos da Ação de Obrigação
de Fazer c/c Indenização por Danos Morais.   

Na peça vestibular, o promovente aduz que possui uma conta
junto  ao  Banco,  onde  é  depositado  seu  salário  mensal  que  recebe  como
professor  da  Universidade  Federal  da  Paraíba,  todavia,  sua  remuneração
referente ao mês de agosto de 2012 não foi  disponibilizada pela instituição
financeira. 

Assevera, ainda,  que em virtude de seus deslocamentos até a
agência bancária da demandada, situada na capital do Estado, despendeu R$
448,00 (quatrocentos e quarenta e oito reais). 

Em razão dos acontecimentos mencionados,  ingressou com a
presente demanda pleiteando a condenação da parte promovida ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais.  

Tutela antecipada deferida (fls. 29).

Ao ser citada, a instituição financeira apresentou contestação e
documentos (fls.  73/98),  sustentando a ausência de comprovação dos danos
materiais e morais invocados. 

Réplica Impugnatória (fls. 101/106). 

Sobreveio  sentença  de  procedência  do  pedido  (fls.  113/119),
cujo dispositivo transcrevo: 
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“POSTO  ISTO,  JULGO  PROCEDENTES  OS
PEDIDOS,  para  confirmar  a  tutela  antecipada
concedida à fl.  29 dos autos,  com fito no imediato
depósito,  pelo  banco,  da  quantia  retida  relativa  à
remuneração de agosto/2012, bem como para:
- condenar a demandada a indenizar o demandado no
valor de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito
reais), referentes aos danos materiais experimentados
pelo autor, acrescida de juros de mora de 1% a partir
da  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC,
computada a partir de 30/09/2012.
-  condenar  a  parte  promovida  a  pagar  à  parte
promovente  indenização  pelos  danos  morais
suportados,  no  valor  de  R$  4.000,00  (quatro  mil
reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir
da data da prolação desta sentença (Súmula 362 do
STJ) e com juros de mora de 1% ao mês, incidentes a
partir da data da citação (art. 405, do Código Civil).
Em face do ônus da sucumbência, condeno a parte ré
ao pagamento das custas processuais, bem como em
honorários  advocatícios,  os  quais  arbitro  em  20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação, com
observância no art. 20, §3º, do CPC.” (fls. 118/119).

Inconformadas, ambas as partes interpuseram Apelações.

Nas suas razões (fls. 143/156), o Banco reivindicou a reforma
total da sentença sustentando a ausência dos pressupostos da responsabilidade
civil,  motivo  pelo  qual  não  há  que  se  falar  em danos  materiais  e  morais,
tampouco em dever  de  indenizar.  Em caso  de  manutenção da  condenação,
observando-se o princípio da eventualidade, pugnou pela diminuição do valor
arbitrado pelo juiz de piso.

O autor (fls. 128/131), por seu turno, insurgiu-se tão somente
com relação ao  quantum  fixado pelo juiz a título de indenização por danos
morais, pleiteando a sua majoração. 

Contrarrazões apresentadas pelo promovente (fls. 164/170). 

A Procuradoria de Justiça não ofereceu parecer opinativo, sob a
alegação de falta de interesse público que enseje sua intervenção (fls. 177/181).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço ambos os
recursos e passo a analisá-los. 
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− Da Apelação do Promovido  

Consoante relatado, o magistrado de primeiro grau determinou
que  promovido  procedesse  ao  depósito  da  quantia  retida  relativa  à
remuneração do autor de agosto/2012. Condenou-o, ainda, a pagar indenização
por danos materiais no importe de R$ 448,00 (quatrocentos e quarenta e oito
reais) e danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). 

Insatisfeito  com  a  sentença,  o  promovido  interpôs  Apelação
reivindicando  a  reforma  total  do  decisum,  sob  o  fundamento  de  que  não
praticou nenhum ato ilícito, razão pela qual não há que se falar em indenização
por danos materiais e morais. 

Nesse  cenário,  o  cerne  da  questão é  de  simplório  deslinde  e
dispensa  maiores  delongas,  cingindo-se  a  perquirir  se  o  autor  faz  jus  à
indenização por danos morais/materiais pretendidos.  

Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre  perquirir  a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar.

Acerca do tema, o Código Civil estabelece em seus arts. 186 e 
927, in verbis:

“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.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente  de  culpa,  nos  casos  especificados
em  lei,  ou  quando  a  atividade  normalmente
desenvolvida  pelo  autor  do  dano  implique,  por  sua
natureza, risco para os direitos de outrem”.

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.

Tratando-se,  contudo,  de  relação  de  consumo,  aplica-se  a
responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  sempre  que  demonstrados  estes
elementos, independentemente, pois, da existência de culpa do agente, a teor
do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
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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”.

No caso  em testilha,  o  autor  comprovou que a  Universidade
Federal da Paraíba repassou para o Banco promovido os valores relativos aos
salários dos servidores referente ao mês de agosto de 2012 (fls. 16/20). 

O autor sustentou que o Banco, sem qualquer justa causa, não
disponibilizou  o  montante  relativo  à  sua  remuneração,  motivo  pelo  qual
ingressou com a presente demanda pleiteando danos materiais e morais.  

Deste  modo,  ao  negar  justo  motivo  para  a  retenção  do  seu
salário, o  ônus da prova passa a ser do promovido, por se tratar de prova de
fato negativo e em razão da aplicação do art. 6º, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor que preconiza:

“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;”

Como  pode  se  ver,  o  ordenamento  jurídico  pátrio  admite  a
inversão do ônus  probatório  exigindo,  em contrapartida,  que  o  consumidor
demonstre a verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor não fica dispensado de produzir provas em
juízo.  Pelo contrário,  a  regra  continua a mesma, ou
seja, o consumidor como autor da ação de indenização,
deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar  claro,  porém,  que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”

Apelações Cíveis nº 0024626-42.2012.815.0011
5



(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328) - (grifo nosso).

No caso  em debate,  tenho que  a posição de  hipossuficiência
técnica  e  financeira  do  requerente  em  relação  à  instituição  financeira,  a
verossimilhança das alegações  – consubstanciada no fato de não haver nos
autos qualquer motivo que justificasse a retenção salarial -, aliados à ausência
de provas  desconstitutivas  das  afirmações  do  autor  pelo  banco  réu,  são
suficientes para demonstrar o ilícito passível de reparação.

Caberia,  assim  ao  réu  acostar  aos  autos  documento  hábil  a
comprovar que a retenção da remuneração do autor ocorreu por justo motivo,
contudo nada apresentou. 

Nesse contexto, em virtude da ausência de justo motivo para ter
ocorrido  a  retenção  salarial,  entendo  que  deve  ser  mantido  o direito  à
restituição de tais valores, conforme reconhecido na sentença.

 
No  que  alude  aos  danos  morais  reconhecidos  na  sentença,

endosso o  entendimento  esposado pela  juíza  de base,  em virtude  do  nítido
prejuízo de cunho moral sofrido pelo demandante, que ficou privado de sua
remuneração mensal. 

A meu ver a indevida retenção salarial, por si só,   é suficiente
para  gerar  o  dever  de  indenizar  por  danos  morais,  eis  que  supera  o  mero
aborrecimento e dissabor do dia a dia, tendo em vista que gerou dificuldades
para o autor e sua família, pois o impossibilitou de cumprir suas obrigações
mensais, passando a enfrentar sérias dificuldades. 

Há  de  se  registrar  que  existem  hipóteses  excepcionais  de
indenização por dano moral, em que a falta de respeito à dignidade humana
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
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Nesse sentido, trago à baila julgado do Tribunal da Cidadania:

“RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  INSCRIÇÃO INDEVIDA.
INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL.  DANO  IN  RE
IPSA.
(...) A jurisprudência deste Pretório está consolidada
no  sentido  de  que,  na  concepção  moderna  do
ressarcimento  por  dano  moral,  prevalece  a
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responsabilização do agente por força do simples fato
da violação. (...)” (REsp 851522 / SP, Rel. Min. César
Asfor Rocha, j.:22.05.200, DJ 29.06.2007 p. 644).

Igualmente, os precedentes deste Tribunal:

“AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITOC/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
CONTRATAÇÃO.  INDÍCIOS  DE  FRAUDE.
RETENÇÃO  INDEVIDA  DE  PARTE  DO
SALÁRIO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  PEDIDO  DE
MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO
ARBITRADO.  VALOR  DA INDENIZAÇÃO  QUE
ATENDE  À  NECESSIDADE  PUNITIVA,  E
OBSERVA O CARÁTER REPARATÓRIO. PEDIDO
DE  REDUÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  VALOR  FIXADO  AO
PRUDENTE  ARBÍTRIO  DO  MAGISTRADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
Para a quantificação dos  danos morais,  há que se
levar em consideração os critérios da razoabilidade,
proporcionalidade e equidade, bem como o grau de
culpa  dos  envolvidos,  a  extensão  do  dano  e  a
necessidade de efetiva punição do ofensor, a fim de
evitar que reincida na sua conduta ofensiva.” (TJPB;
Rec.  0050427-38.2011.815.2001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo  da
Fonseca Oliveira; DJPB 25/02/2014). 

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

No  que  refere  aos  danos  materiais  no  valor  de  R$  448,00
(quatrocentos e quarenta e oito reais), em consonância com o decisum singular,
entendo  que  restaram  devidamente  comprovados  através  dos  documentos
carreados aos autos. 

No que tange ao quantum indenizatório, passo a enfrentá-lo na
análise do Recurso de Apelação do autor. 

- Da Apelação do Promovente

O objeto  da  insurgência  recursal  do  autor  é  a  majoração  do
quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais. A magistrada fixou o
valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual entendo que deve ser majorado. 
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Com efeito, 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.

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).

No  caso  em  disceptação,  o  autor  ficou,  sem  justo  motivo,
privado  de  sua  remuneração  mensal,  passando  a  depender  da  ajuda  de
familiares para o seu sustento e de seus dependentes. 

Neste contexto reformo a sentença neste ponto, para majorar o
montante  arbitrado  a  título  de  indenização por  danos  morais,  fixando-o  no
valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual, a meu ver, é condizente com as
circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu efeito lesivo, bem
como  observância  dos  critérios  de  proporcionalidade  e  razoabilidade,  sem
implicar enriquecimento ilícito do beneficiário, atendendo, ainda, ao objetivo
de inibir o ofensor da prática de condutas futuras semelhantes. 

Assim,  NEGO PROVIMENTO  ao  apelo  do  Banco,  DOU
PARCIAL PROVIMENTO  ao recurso  do  autor  para  o  fim de  majorar  a
indenização do dano moral para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais). 

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, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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