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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002857-46.2010.815.0011 
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Banco BMG S/A
ADVOGADO: Antônio de Moraes Dourado Neto
APELADO: Antônio da Rocha Cavalcante Neto
ADVOGADA: Maria José Barbosa de Barros

APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS  REALIZADOS  EM
APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO.  PARTE
APELANTE QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS IMPEDITIVOS,
MODIFICATIVOS  OU  EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO
AUTOR/APELADO. INFRINGÊNCIA AO ART. 333, INCISO II, DO
CPC.  COMPROVAÇÃO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
DANO  CONFIGURADO.  QUANTIA  DESCONTADA
INDEVIDAMENTE. RECEBIMENTO EM DOBRO. APLICABILIDADE
DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI FEDERAL N. 8.078/90
(CDC).  CONFIGURAÇÃO  DA  SITUAÇÃO  PREVISTA  NOS
ARTIGOS 186 E 927 DO CÓDIGO CIVIL C/C O ART. 5º, INCISOS
V E X DA LEI MAIOR. MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE.  OBSERVÂNCIA DOS  CRITÉRIOS  DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESPROVIMENTO.

-  Existindo  o  dano,  seja  de  cunho  moral  ou  material,  seu
causador deve ser condenado a ressarcir, de modo suficiente, o
ofendido,  observando-se  os princípios  da  razoabilidade  e
proporcionalidade  para a estipulação do valor da indenização
devida.
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- Comprovado que os descontos ocorreram de forma indevida,
é  imprescindível a devolução dos valores em dobro, na forma
do art. 42, parágrafo único, do CDC.

-  Art.  42  do  CDC.  Na  cobrança  de  débitos,  o  consumidor
inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a
qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo  único.  O consumidor  cobrado em quantia  indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do
que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros
legais, salvo hipótese de engano justificável.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba, à  unanimidade  negar
provimento à apelação. 

O BANCO BMG S/A interpôs recurso apelatório contra sentença
proferida pelo Juízo de Direito  da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande que,  nos  autos  da  ação de  indenização por  danos materiais  e
morais c/c pedido de antecipação de tutela, ajuizada por ANTÔNIO DA
ROCHA CAVALCANTI NETO, julgou procedente o pedido, para “determinar
que sejam cessados os descontos, relativos ao empréstimo identificado na
petição  inicial,  bem  como  condeno  a  parte  Promovida  a  restituir,  em
dobro,  os  valores  descontados  indevidamente  do  Demandante.”  (sic,  f.
91).

Houve condenação, ainda,  ao pagamento de indenização por
danos  morais, arbitrada  em  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  a  ser
corrigida pelo INPC a contar da sentença, e juros de mora de 1% ao mês
desde a citação, bem como honorários advocatícios fixados em 20% sobre
o valor da condenação.

O apelante aduz o seguinte: a) ausência de responsabilidade
em razão de exercício regular de direito; b) aplicação do princípio  pacta
sunt  servanda;  c)  inexistência  do  dano  moral;  d)  inexistência  de
pagamento indevido (f. 93/108).
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Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 140/142).

Neste grau de jurisdição, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (f. 148/150).

É o relatório. 

        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                                      Relatora

Os autos historiam que o autor/apelado é aposentado do INSS,
e desde agosto de 2009 foram efetuados descontos em seus proventos,
pelo apelante,  no  valor de R$ 138,10,  em razão de  um  empréstimo
consignado no valor de R$ 3.808,60, embora  o promovente alegue que
nunca realizou qualquer operação financeira.

Ao contestar o feito, o banco demandado aduziu que o contrato
de empréstimo foi devidamente celebrado pelo autor/apelado, bem como
que o pagamento teria sido efetuado. 

O Magistrado, ao sentenciar, entendeu que “o ônus da prova no
presente caso é de responsabilidade do Promovido, na medida em que o
fato alegado pelo Autor, que é a ausência de qualquer vínculo jurídico, em
virtude do qual tenha contraído débitos, é negativo, o que converte em
ônus positivo para o Demandado, que dele não se desincumbiu, já que
não  colacionou  aos  autos  um  documento  sequer,  que  comprovasse  a
veracidade dos argumentos levantados na defesa.” (sic, f. 89).

Vê-se,  portanto,  de forma incontroversa,  que o desconto  no
benefício  foi  indevido,  já  que  não  foi  acostado  qualquer contrato  de
empréstimo firmado entre as partes. Em tal condição, a responsabilidade
do apelante decorre da falta de cuidado objetivo necessário.

Embora o banco/réu tenha reproduzido, às f. 97 da apelação,
uma  suposta  assinatura  como  sendo  do  autor/apelado,  referente  ao
contrato de empréstimo objeto do litígio, não é necessário ser um expert
em grafotecnia para chegar-se à conclusão de que dita assinatura diverge
daquelas postas em outras peças dos autos, como na procuração de f. 10
(autor); na declaração de pobreza de f. 11 e na Carteira de Identidade de
f. 12. 
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Além do mais, o nome do autor/apelado é Antônio da Rocha
Cavalcante  Neto,  divergindo  do  nome  reproduzido  às  f.  97,  apenas
consignado como “Antônio da Rocha Cavalcante”.

Portanto, é de fácil percepção que o apelante não atentou para
as  normas  regulamentadoras  referentes  aos  contratos  bancários,
notadamente quando se trata de empréstimo consignado.

Registre-se,  por  oportuno que,  ao  contestar,  o apelante  não
anexou  sequer  aos  autos  qualquer  documentação  que  pudesse
demonstrar a existência do contrato e afastar o direito do demandante, ou
seja, não comprovou os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito do autor/apelado, na forma do art. 333, II, do CPC.

No  que  concerne  à devolução  em  dobro das  parcelas
cobradas, imprescindível é a aplicação do art. 42, parágrafo único, da Lei
Federal  n.  8.078/90  (CDC),  já  que restou  evidenciado,  às  f.  14/17,  os
descontos efetuados de forma indevida.

Assim, como o recorrente não tomou as cautelas necessárias, é
responsável  por  falha  na  prestação  do  serviço,  devendo  ser
responsabilizado,  conforme  o  art.  14,  caput,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor.

Segundo Minozzi, um dos doutrinadores italianos que mais
defende a ressarcibilidade, dano moral "é a dor, o espanto, a emoção,
a vergonha, a aflição física ou moral, em geral uma dolorosa
sensação provada pela pessoa, atribuindo à palavra dor o mais
largo significado".1 

Os pressupostos da obrigação de indenizar, no dizer de Antônio
Lindembergh C. Montenegro, são: 

a- o dano, também denominado prejuízo; b- o ato ilícito ou o
risco, segundo a lei exija ou não a culpa do agente; c- um nexo de
causalidade entre tais elementos. Comprovada a existência desses
requisitos em um dado caso, surge um vínculo de direito por força do
qual o prejudicado assume a posição de credor e o ofensor a de
devedor, em outras palavras, a responsabilidade civil.2

Fundando-se o caso dos autos na Teoria da Responsabilidade
Civil Extracontratual (subjetiva), é indispensável a demonstração da culpa

1 In Studio sul Danno non Patri moniale, Danno Morale, 3ª edição, p. 41.

2 In Ressarcimento de Dano, Âmbito Cultural Edições, 1992, nº 2, p. 13.
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do ofensor, para a caracterização do ato ilícito, o que, in casu, ocorreu. 

Eis o que diz Carlos Roberto Gonçalves acerca da culpa: 

Agir com culpa significa atuar o agente em termos de,
pessoalmente, merecer censura ou reprovação do direito. E o agente
só pode ser pessoalmente censurado, ou reprovado na sua conduta,
quando, em face das circunstâncias concretas da situação, caiba
afirmar que ele podia e devia ter agido de outro modo.3  

A indenização por danos morais é assegurada no art. 5º, incs. V
e X, de nossa Constituição da República, bem como no art. 186 c/c o art.
927, ambos do Código Civil, desde que preenchidos os requisitos legais
para tal desiderato, o que é o caso dos autos.

De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil,
para que se possa aferir se há o dever de indenizar, alguns elementos são
importantes:  ação  ou  omissão  do  agente,  dano  sofrido  pela  vítima  e
relação  de  causalidade  entre  ambos.  São  os  pressupostos  da
responsabilidade civil.

Eis a redação dos referidos artigos:

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.

No âmbito da doutrina, a professora Maria Helena Diniz, ao
tratar da indenização por danos morais, ensina o seguinte:

A reparação pecuniária  do dano moral  é um misto de pena e  de
satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: a) penal,
constituindo uma sanção imposta ao ofensor, visando a diminuição de
seu patrimônio, pela indenização paga ao ofendido, visto que o bem
jurídico  da  pessoa  –  integridade  física,  moral  e  intelectual,  não
poderá  ser  violado  impunemente,  subtraindo-se  o  seu  ofensor  às
conseqüências de seu ato por não serem reparáveis; e b)satisfatória
ou compensatória, pois como dano moral constitui um menoscabo a
interesses  jurídicos  extrapatrimoniais,  provocando  sentimentos  que

3 In Responsabilidade Civil, Saraiva, 6ª ed., p. 344-345.
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não  têm  preço,  a  reparação  pecuniária  visa  proporcionar  ao
prejudicado uma satisfação que atenue a ofensa causada.4

Por isso, é necessário que as condições de ambas as partes
sejam observadas.

Ainda a respeito do tema, o mestre Caio Mário da Silva Pereira
preleciona o seguinte:

Para a determinação da existência do dano, como elemento objetivo
da responsabilidade civil, é indispensável que haja ofensa a um "bem
jurídico", embora Aguiar Dias se insurja contra a utilização do
vocábulo "bem", por lhe parecer demasiado fluido e impreciso. Não
me parece, todavia, inadequado, uma vez que nesta referência se
contém toda lesão à integridade física ou moral da pessoa; as coisas
corpóreas ou incorpóreas, que são objeto de relações jurídicas; o
direito de propriedade como os direitos de crédito; a própria vida
como a honorabilidade e o bom conceito de que alguém desfruta na
sociedade.5

Na situação em testilha, vê-se o sofrimento pelo qual o apelado
passou,  diante  dos  descontos  indevidos  em  seus  proventos  de
aposentadoria, restando evidente que houve violação à sua honra objetiva
e  subjetiva.  Ora,  a  situação  narrada  teve  repercussões  externas,
causando-lhe  constrangimentos,  sendo  originada  pelos  atos  ilícitos  e
abusivos praticados pelo apelante. Assim, a indenização é devida.

Cito precedentes desta Corte de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
BANCO. EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS INDEVIDOS
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.  DANOS MORAIS.  OCORRÊNCIA.
MINORAÇÃO  DO  VALOR  INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO DO RECURSO. Existe prova nos autos
que  corrobora  a  versão  esposada  na  inicial,  sentido  de  que  a
contratação de empréstimo pessoal celebrada em nome da autora foi
realizada  mediante  fraude  perpetrada  por  terceiro,  situação  que
ensejou o indevido desconto mensal na sua aposentadoria. Cabe à
instituição financeira demandada a demonstração da legitimidade dos
descontos realizados na aposentadoria da apelada, nos termos do
art. 333, II, do Código de Processo Civil, vez que o ônus da prova
incumbe  ao  promovido  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. -... Como a formalização

4 In Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7: Responsabilidade Civil. 17ª Edição. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 98.

5 In Responsabilidade Civil, n. 44. 
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do  suposto  contrato  de  empréstimo  consignado  em  folha  de
pagamento não foi demonstrada, a realização de descontos mensais
indevidos, sob o pretexto de que essas quantias seriam referentes às
parcelas  do  valor  emprestado,  dá  ensejo  à  condenação  por  dano
moral. 2 [...].6 

AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS.
EMPRÉSTIMO  BANCÁRIO  NÃO  AUTORIZADO.  DESCONTO  DIRETO
NO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.
DEMONSTRAÇÃO  SUFICIENTE  A  AFIRMAR  A  OCORRÊNCIA  DE
FRAUDE.  RISCO  DA  ATIVIDADE  ASSUMIDO  PELO  BANCO.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM  MANTIDO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. Empréstimo consignado contraído
mediante  fraude,  haja  vista  que  não  se  eximiu  o  promovido  de
acostar aos autos documentos referentes à suposta contratação do
empréstimo. Viola a segurança patrimonial do consumidor a falha do
serviço  de  que  resulta  desconto  mensal  indevido  no  benefício
previdenciário,  em  decorrência  de  empréstimo  consignado  não
contratado,  comprometendo  porção  significativa  dos  proventos  de
pessoa  idosa  e  desequilibrando  a  já  frágil  equação  financeira  do
lesado.  Mantém-se  o  quantum  indenizatório,  quando  fixado  nos
parâmetros  de  razoabilidade  e  proporcionalidade  utilizados  pelas
Cortes de Justiça pátrias.7 

Quanto  à  pretendida  minoração da  verba indenizatória
fixada no primeiro  grau, entendo ser  incabível tal pedido, pois,  in casu,
devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de
modo a não enriquecer-se ilicitamente quem sofreu o dano, nem lesar o
patrimônio de quem vai pagar, observando-se a situação financeira das
partes.

No presente caso, de um lado, há  um aposentado;  do outro,
uma instituição financeira de grande porte. Então, a meu ver, o quantum
de R$ 3.000,00 (três mil reais) é compatível com a extensão do dano
sofrido, não propiciando o enriquecimento sem causa, pois o valor fixado
adequa-se aos fatos narrados, bem ainda aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Ante  o  exposto,  nego  provimento ao  apelo, mantendo
incólume a sentença vergastada, por seus próprios fundamentos.

6 TJPB - Processo n. 200.2009.020835-2/001, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relator: Des. JOSÉ RICARDO PORTO, 
julgado em 26/03/2013.

7 TJPB - Processo n. 200.2009.026094-0/001, SEGUNDA CÂMARA CIVEL, Relator: Desª MARIA DE FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI, julgado em 19/11/2012.
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É como voto.

Presidiu  a  Sessão ESTA  RELATORA,  que  participou  do
julgamento com os Excelentíssimos Doutores ALUÍZIO BEZERRA FILHO
(Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE  URQUIZA  (Juiz  de  Direito  Convocado,  em  substituição  ao
Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor FRANCISCO
SERÁPHICO FERRAZ DA NÓBREGA FILHO, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 16
de dezembro de 2014.

Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
        Relatora


