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APELAÇÃO. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
ILEGALIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DO 
PROMOVIDO.  PRELIMINARES. CONCESSÃO DA 
GRATUIDADE JUDICIÁRIA. DEFERIMENTO PELO 
MAGISTRADO  SINGULAR.  PEDIDO  DE 
DIFERIMENTO  DE  RECOLHIMENTO  DAS 
CUSTAS PROCESSUAIS. ANÁLISE PREJUDICADA. 

-  Resta  prejudicada  a  análise  de  pedido  de 
diferimento de recolhimento das custas processuais, 
em  razão  do  deferimento  à  instituição  financeira, 
pelo  magistrado  singular,  dos  benefícios  da 
gratuidade processual.

MÉRITO.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA. 
RETENÇÃO  DE  MARGEM  CONSIGNÁVEL  NO 
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BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  DA 
PROMOVENTE.  CONSENTIMENTO  DA 
RECLAMANTE.  NÃO  COMPROVAÇÃO. 
BLOQUEIO INDEVIDO.  FALHA NA PRESTAÇÃO 
DE  SERVIÇO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO  MORAL 
EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR. 
CARACTERIZAÇÃO.  QUANTUM FIXADO. 
OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA 
RAZOABILIDADE.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- A instituição financeira, na condição de fornecedora 
de  serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos 
causados  à  parte,  em  virtude  da  deficiência  na 
prestação  dos  serviços,  nos  termos  do  art.  14,  do 
Código de Defesa do Consumidor.

- Não tendo sido comprovado que a autora celebrou 
qualquer  contrato  motivador  da  retenção 
questionada, é de se declarar indevido o bloqueio da 
margem  consignável  da  demandante,  e  por 
consequência, reconhecer o dever de indenizar.

-  A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada 
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as 
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido 
observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do 
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor 
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Maria  Madalena  de  Araújo  Marcolino ajuizou  a 
presente  Ação Declaratória de Ilegalidade c/c Indenização por Danos Morais, em 
face  do  Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A,  sustentando  que  ao  tentar  realizar  um 
empréstimo  consignado  junto  ao  Banco  IBI,  foi  surpreendida,  dias  após,  com  a 
informação de que não poderia fazê-lo, porquanto o promovido havia reservado sua 
margem  de  crédito  junto  ao  INSS,  impossibilitando  que  a  mesma  firmasse 
empréstimo com outra financeira.

Assim,  ciente  de  que  possuía  margem  de  crédito 
consignável, por não possuir nenhum empréstimo descontado em sua aposentadoria, 
inclusive por jamais ter realizado nenhuma transação financeira com a promovida, 
entrou em contato com o réu, que informou que não liberaria sua margem de crédito,  
e ainda, que havia sido enviado a sua residência um cartão de crédito,  que aduz 
nunca ter recebido.

Nesse  panorama,  diante  dos  prejuízos  suportados 
pela parte autora diante da atitude da ré, que além de privá-la de dispor livremente 
de seu crédito, faltou com o respeito devido, por desprezar sua idade avançada e sua 
falta de conhecimento, pugna pela liberação da margem de crédito consignável, bem 
como ser indenizada a título de danos morais.

Contestação apresentada, fls. 22/33, através da qual o 
banco promovido asseverou, em suma, ter a promovente solicitado proposta para 
aquisição de um cartão de crédito, que foi enviado - após a adoção pela instituição 
das providências cabíveis para sua confecção e emissão - para o endereço da autora, 
que não efetuou o desbloqueio do cartão, razão pela qual a casa bancária procedeu 
com o cancelamento do cartão de crédito, bem como com a liberação da reserva de 
margem consignada. Enfatiza que, como o cartão de crédito foi cancelado e encontra-
se inativo, nenhum valor foi ou será descontado do provento da autora com relação a 
ele. Com base nessas considerações, pugna pela improcedência do pedido autoral. 
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Impugnação à contestação, fls. 44/46.

O Magistrado  a quo,  fls. 69/73, julgou procedente o 
pedido, nos seguintes termos:

Por todo o exposto, julgo procedente o pedido inicial 
para,  em  consequência,  declarar  a  ilegalidade  do 
bloqueio  de  margem  consignável  operacionalizado 
no  benefício  previdenciário  da  autora,  bem  assim 
condenar  o  Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A a  pagar  à 
promovente  a  quantia  de  R$  4.000,00  (quatro  mil 
reais), a título de danos morais, acrescida de juros de 
mora  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês  contados  da 
citação,  e  correção  monetária  pelo  INPC,  com 
incidência a partir da publicação da sentença.
Condeno, ainda, o réu no pagamento das custas e de 
honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze 
por cento) sobre o valor da condenação.

O Banco Cruzeiro do Sul S/A interpôs APELAÇÃO, 
fls. 75/92, arguindo, preliminarmente, os seguintes pontos: concessão do benefício da 
gratuidade  judiciária;  alternativamente,  diferimento  de  recolhimento  de  custas 
processuais.  No mérito,  defende a necessidade de reforma da sentença, alegando, 
para tanto, a inexistência dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil, haja 
vista não ter sido encontrada qualquer irregularidade no contrato firmado entre as 
partes. Igualmente, sustenta a necessidade de observância ao princípio da pacta sunt  
servanda,  bem  ainda  a  ocorrência  de  excludente  do  nexo  de  causalidade,  sob  o 
argumento de ter existido fato decorrente da culpa exclusiva de terceiro, porquanto o 
contrato  foi  realizado  após  a  apresentação  dos  documentos  da  recorrida,  não 
havendo  motivo,  na  ocasião,  que  levasse  a  crer  na  inidoneidade  do  solicitante. 
Ademais, aduz que os fatos narrados não ensejam dano moral, porquanto típico caso 
de mero aborrecimento, requerendo, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado 
a esse título.  Por fim, assegura não merecer prosperar a condenação da instituição 

Apelação Cível nº 0004633-13.2012.815.0011                                                                                                                                                                                4 



financeira ao pagamento de honorários advocatícios.

Contrarrazões, fls. 138/142, através da qual a apelada 
defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que o bloqueio de margem 
consignável  de  seus  proventos,  sem  a  contratação  de  empréstimo,  tampouco  a 
autorização de descontos em sua folha de pagamento,  configura,  por si  só,  abalo 
moral, passível de indenização.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra. 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 148/152, opinou pelo não conhecimento 
do apelo, no tocante ao pedido de deferimento da gratuidade judiciária, e, no mérito, 
pelo conhecimento e regular processamento.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente, esclareço  que  o  pedido  de  Justiça 
Gratuita arguida pela instituição financeira nas razões da apelação, foi devidamente 
apreciado  pelo  magistrado  de  primeiro  grau  que,  ao  exercer  o  juízo  de 
admissibilidade recursal, fl.  135, concedeu à instituição financeira os benefícios da 
gratuidade processual,  de forma que resta prejudicado o pleito de diferimento de 
recolhimento das custas processuais

Prosseguindo, passo ao exame do mérito.

De  início,  ressalta-se  que  restou  devidamente 
comprovado,  fls.  11/17,  que  a  parte  autora  não  logrou  êxito  em  realizar  um 
empréstimo  consignado  junto  ao  Banco  IBI,  em  razão  da  reserva  de  margem 
consignada, pelo  Banco Cruzeiro do Sul, sobre os proventos de aposentadoria da 
promovente. De outra sorte, a autora assevera que jamais realizou nenhum tipo de 
transação financeira com a promovida.

O caso  discutido  nos  autos  é  regido  pelas  normas 
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pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o  Banco Cruzeiro do 
Sul  S/A caracteriza-se  como  fornecedor  de  serviços,  razão  pela  qual,  sua 
responsabilidade é objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da supracitada legislação, 
senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade  de  produção,  montagem,  criação, 
construção,  transformação,  importação,  exportação, 
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou 
prestação de serviços.

E,

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.
§  1º.  O serviço  é  defeituoso quando não fornece a 
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar, 
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias 
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 
esperam;
§ 2º. Omissis;
§  3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será 
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
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Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo 
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor é 
aplicável às instituições financeiras. 

De  outra  sorte,  diante  da  incidência  da  norma 
consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art. 
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que,  
como cediço,  o  instituto  da inversão do ônus da  prova confere ao  consumidor  a 
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em 
juízo. Nesse sentido:

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.

Assim,  para  se  eximir  de  possível  obrigação 
decorrente  da  falha  na  prestação  dos  serviços  ofertados,  deveria  o  apelante  ter 
comprovado a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor 
ou de terceiro, situação não verificada, haja vista não ter sido encartado aos autos 
qualquer documento nesse sentido. 

No  episódio,  o  apelante  agiu  com  negligência  ao 
efetivar  a  reserva  de  margem  consignada  sobre  o  benefício  previdenciário  da 
consumidora sem antes adotar os cuidados necessários, com a finalidade de conferir 
se  a  mesma tinha  efetivado realmente  algum tipo de  transação financeira  com o 
promovido. Tal situação caracteriza o defeito na prestação de serviço.
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Logo, não tendo o banco demandado demonstrado 
que a autora efetivamente firmou qualquer tipo de contrato a motivar o bloqueio de 
margem  consignável  de  seus  proventos,  por  não  ter  provado  qualquer  fato 
impeditivo, extintivo ou modificativo do direito alegado, conforme exigência do art. 
373,  II,  do  Novo  Código  de  Processo  Civil,  é  imperioso  reconhecer  a  falha  na 
prestação do serviço e, por consequência, a necessidade de liberação do percentual 
de seu benefício que foi reservado, e o dever de indenizar, haja vista ser inegável os 
transtornos suportados por quem fica limitado a dispor deu se crédito.

Sobre o assunto:

RECURSO  INOMINADO. CONSUMIDOR. 
RESERVA  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO 
CONSIGNADO.  NÃO  AUTORIZADA. 
RETENÇÃO  INDEVIDA  DA  MARGEM 
CONSIGNÁVEL.  RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA.  DANO  MORAL.  CONFIGURADO. 
VALOR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL. 
RECURSO  CONHECIDO  E  NÃO  PROVIDO. 
SENTENÇA  MANTIDA. 1.  A  questão  deve  ser 
solucionada à luz do CDC, sendo a responsabilidade 
da parte ré objetiva, devendo responder pelos danos 
causados (art. 6º, VI, e 14 da Lei nº 8.078/90. 2. Neste 
caso  ficou  provado  que  o  banco  recorrente  reteve 
indevidamente  a  margem  consignável  da  parte 
reclamante.  O  reclamante  afirmou  não  ter  anuído 
com  qualquer  bloqueio  de  margem  par  fins  de 
reserva, que fez empréstimo, mas que nunca solicitou 
o cartão de crédito que gerou o bloqueio da margem. 
3. O banco recorrente não produziu qualquer prova 
que  revele  a  legalidade  da  reserva  de  margem 
consignável  (rmc)  referente  ao  cartão  de   crédito 
emitido  pelo  banco.  3.  O  bloqueio  da  margem 
consignável  do  reclamante,  feita  sem  sua 
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autorização,  revela  grave  falha  do  serviço.  Falha 
esta  que  é  suficiente  para malferir  os  direitos  da 
personalidade do reclamante,  ao  passo que gerou 
restrição  de  acesso  ao  crédito.  Dano  moral 
configurado. 4.  A reparação do dano moral  fixada 
em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) não se 
revela  excessivo,  considerando-se  a  gravidade  da 
conduta, notadamente a privação por parte do autor 
da  utilização  de  sua  margem  em  outra  instituição 
bancária. Valor que se enquadra nos parâmetros da 
razoabilidade  e  proporcionalidade.  5.  Recurso 
conhecido e não provido. 6. Condenado o recorrente 
ao  pagamento  de  custas.  Sem  condenação  em 
honorários advocatícios,  já  que a parte reclamando 
não foi assistida por advogado. (TJAC; APL 0009131-
62.2012.8.01.0070;  Ac.  8.701;  Segunda  Turma 
Recursal;  Relª  Juíza  Zenair  Ferreira  Bueno;  DJAC 
22/01/2015; Pág. 31) – negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS. CARTÃO  DE  CRÉDITO. 
INDEVIDO  BLOQUEIO  DA  RESERVA  DE 
MARGEM  CONSIGNÁVEL  DO  BENEFÍCIO 
PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE 
CONTRATAÇÃO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA. 
CABIMENTO.  I.  Responde a  instituição  financeira 
pelos  danos ocasionados ao  correntista  em virtude 
de cobrança indevida de suposta dívida de cartão de 
crédito. O indevido bloqueio da reserva de margem 
consignável da autora,  ausente lastro contratual  a 
autorizar  a  operação,  configura,  por  si  só,  abalo 
moral. II.  Quantum indenizatório.  Montante  fixado 
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em  observância  das  características  compensatória, 
pedagógica e punitiva da indenização, sendo que tal 
importância  que  se  encaixa  às  circunstâncias 
concretas  do  caso,  ao  mesmo  tempo  em  que  não 
destoa  dos  valores  balizados  por  esse  colendo 
tribunal.  Deram  provimento  ao  recurso.  Unânime.
(TJRS; AC 0404825-58.2013.8.21.7000; Caxias do Sul; 
Décima Sexta Câmara Cível;  Rel. Des.  Ergio Roque 
Menine;  Julg.  11/12/2014;  DJERS  16/12/2014)  – 
destaquei.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral, 
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de 
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a 
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao 
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando 
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que 
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não 
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano 
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que 
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo 
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC 
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das 
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO INDEVIDA NO 
SERASA.  SERVIÇO  CANCELADO.  COBRANÇA 
INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE. 
IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTEÇA 
DESPROVIMENTO DO APELO. [...].  Para a fixação 
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do valor da indenização por dano moral,  além das 
peculiaridades  de  cada  caso  em  concreto,  deve  o 
julgador se ater aos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade,  bem  como  observar  a  natureza 
jurídica da indenização. Valor fixado na origem deve 
ser mantido.  Desprovimento do recurso. (TJPB;  AC 
001.2010.011.632-4/001;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos; 
DJPB 16/04/2013; Pág. 9).

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal 
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. 
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO. 
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À 
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA. 
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO. 
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo sem perder de vista a notória capacidade 
econômico-financeira da causadora do dano moral, 
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser 
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade,  de  modo  a 
não  ensejar  enriquecimento  sem  causa  para  o 
ofendido. (...) 5. Nesse contexto, reduz-se o valor da 
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente 
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0; 
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg. 
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - destaquei.

Desse modo, o Magistrado a quo, ao arbitrar o valor 
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indenizatório referente aos danos morais, ao meu sentir, atentou-se aos critérios da 
razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo, portanto, qualquer redução a 
verba indenizatória fixada em primeiro grau, qual seja, R$ 4.000,00 (quatro mil reais) , 
quantia  que  considero  suficiente  para  compensar  o  inconveniente  sofrido, 
funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora 
analisada, pois fará com que o demandado adote medidas para evitar a repetição de 
atos de tal natureza.

Por fim, ratifico os honorários advocatícios,  fixados 
no percentual de 15% sobre o valor da condenação.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO, para manter inalterado o decisum.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de 
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador 
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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