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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Itau Unibanco S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior
APELADO : Almir Pereira Dornelo
ADVOGADO : Almir Pereira Dornelo
ORIGEM : Juízo da 6ª Vara Cível de Campina Grande
JUIZ : Bartolomeu Correia Lima Filho

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  ADVOGADO.
PROCURAÇÃO PARA OBTER INFORMAÇÕES
RELATIVAS À RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE
RENDA  DE  CLIENTE.  SOLICITAÇÃO  DE
INFORMAÇÃO  SOBRE  O  INGRESSO  DO
CRÉDITO  NA  CONTA  CORRENTE  DO
OUTORGANTE.  RECUSA  DO  BANCO.
PROCURAÇÃO  ANTIGA.  INFORMAÇÃO  QUE
PODE  SER  OBTIDA  POR  OUTROS  MEIOS.
MERO  DISSABOR.  AUSÊNCIA  DE  DANO
MORAL. PROVIMENTO DO APELO. 

- A informação requerida (se já houve liberação da
restituição  do  imposto  de  renda)  poderia  ser
facilmente obtida no site da Receita Federal, não
se  fazendo  necessário  o  deslocamento  até  a
agência bancária para tanto.

- Assim, a não obtenção desta informação junto à
casa  bancária,  não  passou  de mero
aborrecimento, já que o Autor poderia tê-la obtido
de outra forma. 

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  acima
identificados.

ACORDA, a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade,  PROVER A APELAÇÃO,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl.111.



Apelação Cível nº 0001011-23.2012.815.0011

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo ITAU UNIBANCO

S/A (fls. 76/86) contra sentença (fls. 70/74) proferida pelo Juiz da 6ª Vara Cível

da Comarca de Campina Grande, que julgou procedente o pedido formulado na

Ação de Indenização por  Danos Morais  ajuizada pelo advogado,  Bel.  Almir

Pereira  Dornelo,  em causa  própria,  sob  o  fundamento  de  cerceamento  ao

exercício de suas prerrogativas funcionais. 

Na  petição  inicial,  o  Autor  relatou  que  em  23/07/2010  foi

constituído advogado e procurador por Carlos Augusto Gonçalves Durand, que

lhe outorgou poderes para representá-lo perante a Receita Federal e junto a

rede bancária para a qual fosse direcionada a restituição de IRPF 2010/2011

devida ao outorgante. E, ao dirigir-se a instituição bancária ré, em 14/12/2011,

requerendo  que lhe  fosse  informado,  em nome  do  outorgante,  se  já  havia

ocorrido ou não o crédito da Restituição do Imposto de Renda, o banco se

recusou a fornecer a informação, sem maiores explicações. 

  Na sentença recorrida, o magistrado a quo condenou o banco

Apelante  ao  pagamento  de  indenização  no  valor  de  R$5.000,00  (cinco  mil

reais), além de honorários de sucumbência no percentual de 15% (quinze por

cento) sobre o valor da condenação, enfatizando que não havia necessidade

de cláusula “ad judicia” para o exercício do mandatário de seu munus perante o

banco, bem como que a procuração não possui prazo de validade, razão por

que,  mesmo datada em 2010, enquanto não revogada expressamente pelo

mandante, está em pleno vigor (fls. 70/74).

 Irresignado, o Banco Apelante argui, em suas razões, que a

procuração é datada de 2010, e, por já possuir dois anos, e por questão interna

de segurança do banco, atinentes ao sigilo bancário, agindo por precaução, no

intuito de verificar a efetiva vigência da procuração antes de liberar qualquer

transação financeira, ou prestar informações acerca de valores, entendeu por

bem se negar a prestar as informações requeridas.   

Contrarrazões às fls. 93/96. 
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A Procuradoria  Geral  de  Justiça  não emitiu  parecer  sobre  o

mérito, por não vislumbrar interesse público na lide (fls. 102/103).

É o relatório. 

VOTO

Conheço  do  recurso,  eis  que  preenchidos  os  requisitos  de

admissibilidade recursal. 

Não havendo questões preliminares a serem decididas, passo

ao mérito da causa. 

Exsurge dos autos  que,  no  dia  14  de dezembro de 2011,  o

Autor, Almir Pereira Dornelo, munido de uma procuração a ele outorgada por

Carlos Augusto Gonçalves Durand, dirigiu-se  à agência bancária nº 7674 do

ITAÚ  UNIBANCO  S/A,  requerendo  informações  acerca  da  restituição  do

Imposto de Renda do outorgante, a fim de saber se já havia sido creditado ou

não  o  numerário,  tendo  o  banco  se  recusado  a  prestar  as  informações

pleiteadas. 

Em  razão  deste  fato,  o  Autor  alega  ter  sofrido  dano  moral,

argumentando que a conduta do banco configura cerceamento ao exercício de

sua  prerrogativa  profissional,  legalmente  estabelecida  no  Estatuto  da

Advocacia.   

A  solução  da  controvérsia,  portanto,  reside  em  aferir  se  a

conduta do banco em recusar-se a prestar a informação causou ao Autor dano

moral.  

Entendo que não. 

A meu ver, o fato não ultrapassou a fronteira do mero dissabor

ou aborrecimento. 

Explico. 
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A informação requerida, qual seja, se já havia ocorrido o credito

da restituição do imposto de renda do cliente, poderia ser obtida facilmente no

site  da  Receita  Federal,  não  se  fazendo  necessário  o  deslocamento  até  a

agência bancária para tanto.  

Assim,  a não obtenção desta informação junto ao banco,

não passou de mero aborrecimento, já que o Autor poderia tê-la obtido de

outra forma. 

Na verdade, os fatos levam a crer que a intenção do causídico

era  movimentar  a  importância  existente  a  este  título,  considerando  que  a

procuração lhe dava poderes para tanto. Colhe-se do documento, juntado à fl.

11: 

“...Especialmente para o fim de requerer restituição
de imposto de renda perante a Secretaria da Receita
Federal  retidas  em  detrimento  do  Processo
Trabalhista nº 0663.2009.007.13.00-4 da 1ª Vara do
Trabalho  de  Campina  Grande,  Código  da  Receita
5936,  de  05.04.2010,  bem  como,  movimentar  a
importância referente a restituição de imposto de
renda  na  UNIDADE  BANCÁRIA  para  a  qual  a
Secretaria da Receita Federal direcioná-la”...

Todavia,  a  procuração  foi  firmada  em julho  de  2010,  e  não

especifica a que restituição do imposto de renda ela se refere: se do exercício

de  2009,  cuja  devolução  se  dá  em  2010,  ou  do  período  de  2010,  cuja

devolução se dá em 2011. 

Assim, apresentando-a em dezembro de 2011, o Autor poderia

vir a sacar valores não abrangidos por aquele instrumento de procuração. 

Nesse  contexto,  forçoso  concluir  que  o  banco  agiu  com

prudência, observando o dever de preservação do sigilo bancário do cliente e

guarda do numerário a este pertencente. 

Além disso, o autor não demonstrou a existência de qualquer

consequência mais gravosa decorrente do fato, consistente em prejuízo sofrido
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por ele ou seu cliente em decorrência do ocorrido.

Por tais razões, não vislumbro a existência do dano moral, mas

apenas dissabor, mero aborrecimento da vida cotidiana. 

Ante  o  exposto,  PROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL, para,

reformando  integralmente  a  sentença, julgar  improcedente  o  pedido de

indenização por danos morais. 

Em consequência,  deverá o  Autor arcar com as custas e os

honorários de sucumbência, estes fixados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos

reais),  os quais  ficam sobrestados, por ser o Apelado beneficiário da justiça

gratuita (fl. 29), nos termos do art. 12 da Lei 1.060/50.

É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além do Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos,
o Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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