
                
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001537-25.2015.815.0321
Origem : Comarca de Santa Luzia
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Banco Bradesco S/A 
Advogado : Andrea Formiga Dantas Rangel Moreira
Apelada : Luzia Alzira Silva dos Santos
Advogado : Thiago Medeiros Araújo de Sousa

PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD 
CAUSAM. ALEGAÇÃO DE QUE O EMPRÉSTIMO FOI 
FIRMADO  COM  INSTITUIÇÃO  DIVERSA.  PROVA 
NOS  AUTOS  QUE  ATESTA  OS  DESCONTOS 
REALIZADOS  PELA  INSTITUIÇÃO  APELANTE. 
REJEIÇÃO.

Constatando-se que os descontos em folha são oriundos 
de empréstimo firmado com o Banco demandado, não 
há  falar  em  ilegitimidade  passiva  da  instituição 
financeira.

MÉRITO. AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE  ÔNUS 
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. 
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS  EM 
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CONTRACHEQUE. NÃO RECONHECIMENTO PELA 
AUTORA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA 
CONTRATAÇÃO.  DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO 
SERVIÇO  BANCÁRIO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA 
479/STJ. DEVER  DE  INDENIZAR  OS  PREJUÍZOS 
MORAIS SUPORTADOS.  DESPROVIMENTO.

As  instituições  financeiras  respondem  objetivamente 
pelos  danos  gerados  por  fortuito  interno  relativo  a 
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 
operações bancárias. (Súmula 479 do STJ).

No  que  concerne  ao  quantum indenizatório,  deve  o 
magistrado  estar  atento  aos  princípios  da 
proporcionalidade e da razoabilidade, não se afastando, 
ainda,  do caráter  punitivo-pedagógico da condenação, 
em  consonância  com  o  postulado  da  vedação  ao 
enriquecimento ilícito, de modo que a sua fixação sirva 
de desestímulo ao autor do ato danoso, mas, ao mesmo 
tempo,  não  gere  o  enriquecimento  sem  causa  do 
consumidor. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Banco 
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Bradesco S/A contra sentença, fls. 57/59, proferida pelo Juízo da Comarca de 
Santa Luzia que, nos autos da Ação de Cancelamento de Ônus c/c Repetição 
de Indébito c/c Danos Morais, ajuizada por Luzia Alzira Silva dos Santos, 
julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a promovida a:

“a) restituir em forma simples os valores descontados do benefício 

previdenciário  da  autora,  em  relação  ao  contrato  nº  013340054, 

cujos valores deverão ser corrigidos pelo INPC, a partir das datas 

dos respectivos descontos, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., 

contados da citação;

b)  pagar  uma  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$ 

2..500,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais),  corrigidos  pelo  INPC, 

aplicando-se,  também,  juros  de  mora  de  1%  a.m.,  contados  da 

publicação da sentença;

c)  desconstituir  o  contrato  nº  013340054  e  respectivo  débito 

originado, bem como, a proceder ao cancelamento dos descontos 

que  estão  sendo realizados,  ficando estabelecido  o  prazo  de  20 

(vinte)  dias  contados  da  intimação  desta  decisão  para  o 

cumprimento desta determinação.”

Em  suas  razões,  fls.  62/68,  o  apelante  sustenta, 
preliminarmente, a ilegitimidade passiva ad causam. Para tanto, alega não 
possuir relação com o contrato firmado, vez que este foi formalizado junto 
ao Banco Mercantil Financiamentos, conforme consta no extrato do INSS.

No  mérito,  aduz  não  estarem  presentes  os  requisitos 
ensejadores  do  dano moral,  sobretudo porque a  instituição não  praticou 
nenhum ato ilícito.

Pede o provimento do recurso, para que seja acolhida a 
preliminar de ilegitimidade passiva ad causam,  afastando-se por completo a 
condenação. Caso superada a preliminar, pugna para que a indenização por 
danos morais seja fixada em patamar razoável.
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Embora intimada, conforme nota de foro (fls. 73), a parte 
apelada não apresentou contrarrazões.

A  apelante  atravessou  petição  alegando  a  livre 
contratação pela autora, apresentando documentos, fls. 74/92.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  apresentou  parecer 
meritório, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção, fls. 
104/105.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Inicialmente, não conheço dos documentos juntados às 
fls. 77/92.

Após interposição do apelo e intimação para apresentar 
contrarrazões,  o  Banco  Bradesco  S/A  atravessou  petição  colacionando 
documentos, fls. 74/92.

De acordo com a sistemática processual civil (CPC/73 e 
CPC/15),  os  documentos  e  provas  deverão  ser  apresentados  na  fase  de 
conhecimento,  sobretudo na petição  inicial  ou contestação.  A juntada de 
documentos em momento posterior somente é possível mediante prova dos 
motivos que impediram a parte de juntá-los anteriormente.

Nesse  norte,  não  se  conhece  da  juntada  feita  em 
momento  inoportuno,  em  desacordo  com  o  devido  processo  legal, 
porquanto configurada a preclusão.
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Sobre o tema, é pacífico o entendimento dos Tribunais 
pátrios. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 

SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.  PAGAMENTO 

ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA.  TELA  DO 

MEGADATA.  JUNTADA  APÓS  A  PROLATAÇÃO  DA 

SENTENÇA DE MÉRITO. APRESENTAÇÃO DA MESA JUNTO 

COM  A  APELAÇÃO.  DOCUMENTO  QUE  NÃO  É  "NOVO". 

PRECLUSÃO.  SENTENÇA  MONOCRÁTICA  MANTIDA. 

Compete à seguradora demandada, a lume do disposto no art. 333, 

II,  do  antigo  CPC,  a  prova  de  que  realizou  pagamento 

administrativo de indenização securitária em favor do autor e, à 

míngua da mesma, a manutenção da sentença monocrática que a 

condenou ao pagamento de tal verba é medida que se impõe.  A 

juntada de documentos não considerados novos deve se dar com 

a petição inicial ou com a contestação, razão pela qual a juntada 

posterior  dos  mesmos  acarreta  a  preclusão  em  relação  à  sua 

análise e utilização para o deslinde da questão posta em juízo". 

(TJMG; APCV 1.0702.14.060088-4/001; Rel. Des. Rogério Medeiros; 

Julg. 06/10/2016; DJEMG 19/10/2016)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DO RÉU. JUNTADA DE 

DOCUMENTO  COM  AS  RAZÕES  DE  RECURSO. 

DESCUMPRIMENTO  DOS  ARTS.  396  E  397  DO  CPC. 

INADMISSIBILIDADE.  PRECLUSÃO.  Não  conhecimento.  A 

prova documental  deve ser  produzida no tempo certo,  apenas 

sendo  possível  a  juntada  de  novos  documentos,  após  a  peça 

inicial  ou  a  contestação,  quando  destinados  a  fazer  prova  de 

fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapor aos já 

produzidos, o que não ocorre na hipótese.  Dessa forma, não se 
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tratando das hipóteses estipuladas no artigo 397 do código de 

processo  civil,  não  se  pode  conhecer  de  documento  acostado 

extemporaneamente às razões de recurso, quando já operada a 

preclusão.  Mérito.  Aterramento  inadequado  do  imóvel 

pertencente ao réu, ocasionando escoamento de águas pluviais e 

oriundas de lavação de automóveis na direção de galpão do autor. 

Ausência  de  edificação  de  medidas  acautelatórias  apropriadas. 

Infração aos arts.  1.299,  1.300 e 1.311 do CPC. Responsabilidade 

exclusiv a do réu. Dever de implantação de sistema de drenagem 

adequado, sob pena de multa diária. Sentença mantida. Recurso 

desprovido. Atestado, em laudo pericial oficial, que as infiltrações 

no galpão do autor decorrem da deficiente execução das obras de 

aterramento  do  terreno  lindeiro,  impedindo  o  escoamento  de 

grande volume de água com a lavação de automóveis realizada 

sobre  a  gleba  aterrada,  deve  o  réu  adequar  a  edificação, 

cumprindo os arts. 1.299, 1.300 e 1.311 do código de processo civil, 

sob  pena  da  incidência  de  astreinte.  (TJSC;  APL  0011074-

43.2007.8.24.000; Blumenau; Segunda Câmara de Direito Civil; Rel. 

Des. João Batista Góes Ulysséa; DJSC 05/10/2016; Pag. 139)

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ACIDENTE 

DE TRÂNSITO.  COLISÃO ENTRE MOTOCICLETA E ÔNIBUS. 

JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  EM  RECURSO. 

INADMISSIBILIDADE.  Revela-se  inadmissível  a  juntada  de 

documentos, após a fase de conhecimento, quando não se tratar 

de documento novo. Inteligência dos artigos 396 e 397 do CPC de 

1973 (correspondentes aos artigos 434 e 435 do novo diploma). 

Preliminar. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Preclusão lógica 

e temporal. Ocorrência de preclusão lógica, visto que o autor não 

postulou  prova  pericial  quando  intimado  para  tanto.  Também 

ocorreu  preclusão  temporal  em  relação  à  decisão  proferida  em 

audiência  que  encerrou  a  instrução,  pois  a  parte  autora  não 

apresentou  qualquer  recurso  no  momento  adequado.  Culpa. 
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Demonstrado pela prova testemunhal que o ônibus da empresa ré 

não  observou,  ao  fazer  retorno,  a  preferencial  em  que  vinha  a 

vítima. Culpa da vítima não demonstrada, ônus que incumbia ao 

réu.  Danos  emergentes.  Motocicleta.  Não comprovado qualquer 

prejuízo  para  o  autor  em  relação  aos  danos  ao  veículo  que 

conduzia,  ônus  que lhe  incumbia  nos  termos do  art.  333,  I,  do 

CPC/73.  Danos  emergentes.  Despesas  médicas  e  transporte. 

Demonstrado  pelos  documentos  nos  autos  a  existência  de 

diferença as despesas médicas do autor e os valores ressarcidos 

pela  empresa  ré.  Danos  morais.  Presumidos  em  caso  de  lesão 

corporal.  Quantum  indenizatório.  A  contraprestação  pelo 

sofrimento  auferido  tem  a  função  de  compensar  a  dor 

injustamente causada à vítima e servir de reprimenda ao agente 

para  que  não  reincida  em  situações  como  a  ocorrida,  sendo 

necessária  a  observação  das  condições  financeiras  das  partes,  a 

gravidade do fato, além do grau de culpa no cometimento do ato 

ilícito.  Quantum  indenizatório  majorado.  Danos  estéticos.  Em 

tendo a parte autora sofrido lesões que deixaram cicatrizes em sua 

perna  esquerda,  é  devida  a  indenização  pelos  danos  estéticos. 

Lucros cessantes e pensionamento. Não demonstrado pelo autor 

qualquer diferença entre o valor que recebia e o benefício pago 

pelo  INSS,  bem  como  não  comprovada  qualquer  incapacidade 

laboral total ou parcial, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 

333,  I,  do  CPC/73.  Honorários  advocatícios.  Adequadamente 

fixados  na  origem,  tendo  em  vista  o  grau  de  zelo  do  patrono 

beneficiado no presente feito. Ônus sucumbencial. Mantido tendo 

em  vista  a  mínima  sucumbência  do  réu  em  relação  ao  pedido 

exposto  na  exordial.  Apelo  do  autor  parcialmente  conhecido  e 

provido em parte. Apelo do réu desprovido. (TJRS; AC 0460516-

23.2014.8.21.7000;  Farroupilha;  Décima  Segunda  Câmara  Cível; 

Rel. Des. Alexandre Kreutz; Julg. 22/09/2016; DJERS 27/09/2016)

Preliminar – Ilegitimidade passiva ad causam
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O  Banco  Bradesco  alega  que  não  possui  nenhuma 
relação com o financiamento firmado. Aduz que, conforme extrato do INSS 
juntado pela  autora,  os  descontos  foram efetuados pelo  Banco Mercantil 
Financiamentos.

Observando  as  provas  juntada  à  inicial,  fls.  14,  não 
restam dúvidas da existência de descontos provenientes de vínculo com o 
Banco Bradesco, inclusive com referência aos valores e prazos descritos na 
inicial.

Desta  feita,  constatando-se que os descontos em folha 
são oriundos de empréstimo firmado com o Banco demandado, não há falar 
em ilegitimidade passiva da instituição financeira.

Com essas considerações, rejeito a preliminar.

Mérito

Em sede de recurso apelatório, o Banco Bradesco S/A se 
insurge tão somente quanto à ocorrência dos danos morais, bem como em 
relação ao patamar fixado a título de indenização.

Infere-se  dos  autos  que  a  autora/apelada  foi 
surpreendida com os descontos realizados em seus proventos, relativos a 
um  empréstimo  consignado  que  alega  desconhecer,  firmado  junto  à 
instituição demandada.

O  magistrado  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos 
iniciais,  condenando  o  promovido  a  pagar  uma  indenização  por  danos 
morais, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Constatada  a  contratação  de  empréstimo  consignado 

_________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001537-25.2015.815.0321                  8



realizado  à  revelia  da  recorrida,  incide  a  responsabilidade  objetiva  da 
instituição financeira, consignada no  § único do art. 927 do Código Civil. 
Vejamos: 

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 implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Ademais,  a  Súmula  nº  479  do  STJ  trata  da 
responsabilidade  das  instituições  financeiras  por  fraudes  em  operações 
bancárias. Vejamos o enunciado:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos 

gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias.” 

Assim,  cabe  à  instituição  financeira  exercer  com 
segurança  a  efetivação  de  contratações  bancárias,  sendo,  inclusive, 
responsabilizada pela prestação de serviço defeituoso, independentemente 
de culpa.

Trata-se, portanto, de fortuito interno, ou seja, risco que 
se insere na atividade desenvolvida pelo banco, pois o que se espera das 
instituições  bancárias  é  o  cuidado e  atenção  necessários  na efetuação de 
contratações, em razão do risco inerente à atividade.  

Sobre  o  tema,  é  pacífico  o  entendimento  da  Corte 
Superior de Justiça: 
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AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 

RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  CONTRATAÇÃO  DE 

EMPRÉSTIMO  NÃO  RECONHECIDO  PELO  CLIENTE  - 

DESCONTO  AUTOMÁTICO  QUE  INCIDIU  SOBRE 

BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -  ATO  ILÍCITO 

CONFIGURADO  -  DANOS  MORAIS  -  OCORRÊNCIA - 

FIXAÇÃO  -  RAZOABILIDADE  -  DECISÃO  AGRAVADA 

MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.-  A convicção a que chegou o 

Tribunal a quo quanto à configuração de ato ilícito e ocorrência do 

dano  moral,  decorreu  da  análise  do  conjunto  probatório.  O 

acolhimento  da  pretensão  recursal  demandaria  o  reexame  do 

mencionado  suporte.  Incide  nesse  ponto  a  Súmula  STJ/7.  2.-  A 

intervenção do STJ, Corte de caráter nacional, destinada a firmar 

interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a 

revisão  de  questões  de  interesse  individual,  no  caso  de 

questionamento  do  valor  fixado  para  o  dano  moral,  somente  é 

admissível  quando  o  valor  fixado  pelo  Tribunal  de  origem, 

cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratólogico, por 

irrisório  ou  abusivo.  3.-  Inocorrência  de  teratologia  no  caso 

concreto,  em que  houve  a  fixação  do  valor  da  indenização  por 

danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), consideradas as 

circunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, para 

o  dano  decorrente  de  desconto  indevido  de  parcelas  de 

empréstimo  não  contratado  ou  autorizado  pelo  recorrido, 

incidindo  sobre  benefício  previdenciário  do  mesmo.  4.-  Agravo 

Regimental  improvido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  312642  SP 

2013/0070404-0,  Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de 

Julgamento:  28/05/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,  Data  de 

Publicação: DJe 19/06/2013)

No mesmo sentido, precedentes do TJPB e o TJRS:
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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 

DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  DE  CONTRATO  C/C 

REPARAÇÃO  DE  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. 

EMPRÉSTIMO  NÃO  CONTRATADO  PELO  CONSUMIDOR. 

SAQUE  EM  CONTA CORRENTE.  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO. 

DANOS  MORAIS  CONFIGURADOS.  PROCEDÊNCIA  DA 

DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  CULPA  DO 

CONSUMIDOR.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO. 

INEXISTÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS 

DO  RÉU.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  373,  II  DO  CPC/2015. 

REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 

IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DENTRO  DOS  PARÂMETROS 

LEGAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA SINGULAR QUE SE 

IMPÕE. DESPROVIMENTO DO APELO. 1. Negada a existência de 

contrato  de  empréstimo e saques indevidos  pelo  autor  da ação, 

impõe ao banco apelante,  nos termos do art.  373 ,  II  ,  do Novo 

Código de Processo Civil, provar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito daquele. 2. Não o tendo feito, 

impõe-se  ao  banco  a  restituição,  em  dobro,  dos  valores 

indevidamente debitados a título de pagamento do empréstimo. 

Isso porque, as instituições financeiras respondem objetivamente 

pela  falha  no  serviço  prestado.  3.  “O  fornecedor  de  serviços 

responde,  independentemente  da  existência  de  culpa,  pela 

reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos 

relativos à prestação dos serviços.” (TJPB - Acórdão do Processo 

Nº  0000746-97.2015.815.0081,  3ª  Câmara  Especializada  Cível, 

Relator:  Dr.  Carlos  Antônio  Sarmento,  Juiz  convocado  em 

substituição ao Des. José Aurélio da Cruz , julgado em 18/10/2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  NEGÓCIOS 

JURÍDICOS  BANCÁRIOS.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 

NULIDADE E  CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C RESCISÃO 
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DE CONTRATO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E 

MORAIS.  DESCONTOS  EFETUADOS  NA  FOLHA  DE 

PAGAMENTO  DO  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  SOB  A 

DENOMINAÇÃO  DE  "CCB-EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO". 

AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  CONTRATAÇÃO.  FRAUDE 

PRATICADA  POR  TERCEIROS.  CONFERÊNCIA  DA 

DOCUMENTAÇÃO E ABERTURA DE CRÉDITO PELO BANCO. 

DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  INCONTROVERSO. 

GRATUIDADE  JUDICIÁRIA.  DEFERIDA.  1.  O  benefício  da 

Assistência  Judiciária  Gratuita  é  benefício  destinado  às  pessoas 

efetivamente  necessitadas,  sendo  a  alegação  de  insuficiência  de 

recursos sujeita à análise subjetiva, caso a caso. 2. No caso concreto, 

o autor comprovou perceber mensalmente valor líquido inferior a 

dois  salários  mínimos  nacionais.  DANOS  MORAIS. 

CONFIGURADOS. A instituição financeira tem responsabilidade 

objetiva pelo ato praticado fraudulentamente por terceiro, sendo 

inquestionável  o  dever  de  indenizar  à  vítima,  a  qual  se  viu 

desprovida  de  parte  de  sua  aposentadoria,  tratando-se  de 

transtornos  que  superam  os  meros  dissabores  do  cotidiano. 

VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.  MANTIDO.  A  fixação  da 

indenização  por  dano  moral  deve  atender  aos  princípios  da 

razoabilidade e da proporcionalidade à extensão do dano causado, 

não se justificando que a reparação venha a se constituir em um 

meio de enriquecimento sem causa para o ofendido e tampouco 

em  condenação  em  valor  irrisório,  pois  a  reparação  serve  para 

atenuar o sofrimento da vítima e ainda de sanção ao causador do 

dano,  para  que  não  volte  a  praticar  aquele  ato  lesivo  à 

personalidade  do  ser  humano.  Valor  mantido  em  R$  5.000,00, 

porquanto se revela compatível com a intensidade do dano, não 

caracterizando  enriquecimento  indevido  por  parte  do 

demandante, amoldando-se aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade,  até  mesmo porque o  demandante  sequer  foi 

negativado  nos  cadastros  restritivos  de  crédito.  RECURSO  DE 
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APELAÇÃO DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO PROVIDO EM 

PARTE.  SENTENÇA  EXPLICITADA.  (Apelação  Cível  Nº 

70066084294, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 16/12/2015).

Portanto,  a  sentença  apresenta-se  correta,  devendo 
persistir a condenação da instituição financeira em indenização por danos 
morais.

No  que  concerne  ao  quantum indenizatório,  deve  o 
magistrado  estar  atento  aos  princípios  da  proporcionalidade  e  da 
razoabilidade, não se afastando, ainda, do caráter punitivo-pedagógico da 
condenação,  em  consonância  com  o  postulado  da  vedação  ao 
enriquecimento ilícito, de modo que a sua fixação sirva de desestímulo ao 
autor do ato danoso, mas, ao mesmo tempo, não gere o enriquecimento sem 
causa do consumidor. 

No caso dos autos, não há excesso na indenização fixada 
no  importe  de  R$  2.500,00  (dois  mil  e  quinhentos  reais),  estando  em 
consonância com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

Face  ao  exposto,  REJEITO  PRELIMINAR  E,  NO 
MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,  mantendo a  sentença 
em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  06  de 
dezembro  de  2016  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides o Exmo. Dr. 
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Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da 
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de dezembro de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
            R E L A T O R A
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