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ACÓRDÃO

CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO  QUITADO.  CONTINUAÇÃO  DE
DESCONTO  DAS  PARCELAS.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  CULPA
EXCLUSIVA  DO  AUTOR  E  LEGALIDADE  DOS
PROCEDIMENTOS  ADOTADOS  PELO  BANCO.
IMPERTINÊNCIA. COBRANÇA DE DÍVIDA ADIMPLIDA.
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO.
DANOS MATERIAIS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS
PARCELAS  INDEVIDAMENTE  DESCONTADAS  EM
RAZÃO DO ATRASO DA RESTITUIÇÃO. CABIMENTO.
DANOS  MORAIS.  OFENSA  PSÍQUICA  PRESUMIDA.
SUPRESSÃO  DE  VERBA DE  CARÁTER  ALIMENTAR.
NECESSIDADE  DE  REPARAÇÃO.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO  ABAIXO  DO
NECESSÁRIO  PARA REPARAR  E  COIBIR  O  ABALO.
RESPEITO AO PRINCÍPIO DO  NON REFORMATIO IN
PEJUS. MANUTENÇÃO.   DESPROVIMENTO  DO
APELO. 

1. Constatado o ilícito praticado pela instituição financeira,
que  descontou  do  contracheque  da  parte  autora
empréstimo  já  quitado,  sem  se  cercar  dos  cuidados
necessários antes de realizar a operação, caracterizado
está o dano moral puro e o dever de indenizar. 

2.  O  dano  moral  tem  por  objetivo  representar  para  a
vítima  uma  satisfação  moral,  uma  compensação  pelo
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dano  subjetivo  e,  também,  desestimular  o  ofensor  da
prática  futura  de  atos  semelhantes,  deste  modo,  o
quantum  indenizatório  deve  ser  fixado  analisando-se  a
repercussão  dos  fatos,  devendo  se  ter  por  base  os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade. 

3.  Embora  o  quantum indenizatório  arbitrado  (R$
3.000,00)  não  seja  suficiente  para  reparar  a  ofensa
psíquica  ocorrida  nos  autos,  abstenho-me de  majorá-lo
em respeito ao princípio do non reformatio in pejus.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 106.

RELATÓRIO

Alisson  Ferreira  de  Aleixo moveu  “Ação  de  Indenização  por
Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer”, contra o Banco do Brasil
S/A, em virtude de suposta cobrança indevida de empréstimo consignado já
quitado, objetivando, ao final, a suspensão dos descontos ditos indevidos; o
ressarcimento dos valores gerados pelo lapso temporal entre o desconto e o
efetivo reembolso, devidamente atualizados, a título de danos materiais, bem
como uma indenização pelos abalos extrapatrimoniais experimentados. 

Com o advento da sentença (fls. 75-77), o juízo a quo decidiu
pela  procedência  dos  pedidos,  determinando  a  suspensão  dos  descontos
referentes ao empréstimo objeto da presente. Outrossim, fixou a quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, com as
devidas correções, bem assim condenou o banco ao pagamento dos juros e
correção monetária incidentes sobre os valores das parcelas indevidamente
descontadas,  com  relação  ao  lapso  temporal  de  20  dias  havido  entre  o
desconto e o ressarcimento e, por fim, arbitrou os honorários advocatícios em
20% (vinte por cento) sobre o valor a ser indenizado. 

Irresignado, o promovido apelou (fls. 80-83), sustentando, em
síntese, que não lhe cabe indenizar a parte autora, pois não contribuiu em
nenhum aspecto para que ocorresse o resultado alegado na inicial, devendo a
responsabilidade ser  imputada ao próprio autor,  por  culpa exclusiva deste.
Prossegue, asseverando que o promovente não comprovou a ocorrência da
ofensa,  ou  mesmo  qualquer  ilicitude  de  sua  parte,  capaz  de  ensejar  a
condenação  imposta,  caracterizando  enriquecimento  indevido  do
autor/apelado. 

Ademais,  defende que os  valores  cobrados  foram legítimos,
haja  vista  ser  o  autor  contratante dos serviços e produtos fornecidos pelo
banco e, havendo autorização expressa de débito na conta do apelado, não
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há se falar em desconto indevido e, por consequência, dever de indenizar  o
demandante.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  reformar
integralmente a sentença a quo, ante a ausência de fundamentos a amparar a
procedência do pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 92-95. 

É o relatório. 

VOTO 

Contam os autos que o apelado firmou empréstimo consignado
com a instituição apelante, tendo-o liquidado em 05/04/2013 (f. 14). Ocorre
que, embora adimplido o contrato, observa-se, através dos extratos bancários
(fls. 14-23) juntados com a inicial, que houve continuidade na cobrança das
parcelas do empréstimo, devidamente comprovada pelos lançamentos, mês a
mês, do crédito sob a denominação “Devol. Parcela Consignação”, sempre
no valor de R$ 385,43 (trezentos e oitenta e cinco reais e quarenta e três
centavos), o que corrobora a alegação na exordial de desconto indevido.

Desse  modo,  resta  configurado  o  ilícito  praticado  pela
instituição financeira, ora apelante. 

Nas razões do seu apelo,  o banco alega culpa exclusiva do
demandante, pelo mesmo ter contratado seus serviços de livre e espontânea
vontade, sendo o negócio livre de vícios.

Sem razão o apelante. 

É  que,  nos  termos  do  artigo  14,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos
consumidores por defeito na prestação dos seus serviços, vejamos:

“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”. Grifo nosso. 

No  caso,  houve  equívoco  na  execução  do  empréstimo  em
questão, ocorrendo descontos nos contracheques do requerente de parcelas
inerentes ao contrato já efetivamente adimplido. Acerca da questão, colaciono
pertinentes e recentes julgados desta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004653-71.2014.815.2003  3



INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  E  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE
PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  REPASSE  PELA  FONTE
PAGADORA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO EM
CADASTRO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR DE
ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA
PROPORCIONALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA
DE  PROVA.  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. - Demonstrado
nos autos,  que o nome do autor  foi  inserido nos órgãos de
restrição ao crédito, em razão de um empréstimo, cujo valor
das  parcelas  vinha  sendo  devidamente  Des.  José  Ricardo
Porto  4  AP.  0127211-22.2012.815.2001  descontado  em  sua
folha  de  pagamento,  é  imperioso  reconhecer  a  falha  na
prestação do serviço e,  por  consequência,  a inexistência do
débito  e  o  dever  de  indenizar.  -  É  vedado  à  instituição
financeira, transferir ao servidor a responsabilidade pelo ato do
poder público, em não repassar as parcelas descontadas do
vencimento do demandante,  uma vez que ao firmar (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00108304720138150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO , j. em 26-01- 2016) (grifei) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  CIVIL,  PROCESSUAL  CIVIL  E
CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTRO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO À EXISTÊNCIA DA
DÍVIDA.  PRESTAÇÃO  DEFEITUOSA  DO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA
CULPA. NEXO CAUSAL EVIDENCIADO. CARACTERIZAÇÃO
DO  ATO ILÍCITO.  DANO MORAL IN  RE IPSA.  DEVER DE
INDENIZAR CONFIGURADO.  MINORAÇÃO DO QUANTUM.
IMPOSSIBILIDADE.  VALOR  FIXADO  DE  ACORDO  COM  A
EXTENSÃO DO DANO. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA
RAZOABILIDADE.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO.  1.  Consoante  dispõe  o  art.  14,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  o  fornecedor  de
serviços  responde,  independentemente  da  existência  de
culpa,  pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à  prestação  dos
serviços. 2.  Segundo  o  entendimento  jurisprudencial  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  a  inscrição  indevida  do  nome
consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si
só,  dano  moral,  cuja  ocorrência  prescinde  de  comprovação,
uma vez que decorre do próprio fato, operando-se in re ipsa. 3.
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Nos  termos  da  jurisprudência  da  Corte  Cidadã,  o  valor
estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização
por danos morais pode ser revisto tão-somente nas hipóteses
em que a condenação revelar-se irrisória ou exorbitante, (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013711820118150261,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA ,
j. em 19-04-2016) (grifei) 

O  Banco  também  não  demonstrou  a  culpa  exclusiva  de
terceiro, pelo ilícito apontado, capaz de eximí-lo da sua responsabilidade, nos
termos do § 3º, do artigo 14, do CDC: 

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado
quando provar: 

(...) 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 

Desse modo, em razão do lapso temporal de 20 dias, existente
entre o período em que, de forma indevida, foram descontadas as parcelas no
contra  cheque  do  autor,  e  o  efetivo  reembolso  pela  instituição  bancária,
haverá atualização monetária dos valores dessas parcelas,  pois,  conforme
dito  pela  sentenciante,  embora  por  pouco tempo,  estes  valores  ficavam a
disposição do banco, e não do autor. Logo, dou por acertada a decisão da
Magistrada  a  quo ao  condenar  o  réu/apelante  ao  pagamento  dos  valores
resultantes dessa atualização, a título de danos materiais.

Quanto aos danos morais, este se presume, uma vez que os
descontos ilegais foram realizados em folha de pagamento, cuja verba tem
caráter alimentar. 

Assim é o entendimento perfilado nesta Corte de Justiça: 

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  ANTECIPAÇÃO  DO
PAGAMENTO DESCONTOS NO CONTRACHEQUE APÓS A
QUITAÇÃO.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. RECURSO
ADESIVO. REQUERIDA A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO  ADEQUADO.  MANUTENÇÃO
DO VALOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  MAJORAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO E PROVIMENTO PARCIAL DO
RECURSO ADESIVO. - "Comprovada a irregularidade dos
descontos  na folha de pagamento da  autora referente a
parcelas de empréstimo já  liquidado antecipadamente,  a
instituição  financeira  sujeita-se  aos  erros  e  às  práticas
ilícitas que tem protagonizado. 2. O dano moral presume-
se nos casos em que o banco desconta indevidamente, no
contracheque,  parcelas  de  empréstimo  consignado  já
quitado,  mormente  quando  a  parte  aufere  parcos
rendimentos." (TJPE; APL 0001198- 75.2012.8.17.1110; Quinta
Câmara Cível; Rel. Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho;
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Julg.  16/01/2013;  DJEPE 21/01/2013;  Pág.  328).   -  O dano
moral  tem  por  objetivo  representar  para  a  vítima  uma
satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,
também,  desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de  atos
semelhantes,  deste modo, o quantum indenizatório  deve ser
fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter
por  base  os  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  prese  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00444714120118152001,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j.
em 26-04-2016) (grifei) 

No que tange ao quantum indenizatório arbitrado, R$ 3.000,00
(três  mil  reais),  vislumbro  não  se  encontrar  dentro  do  patamar  que  a
jurisprudência entende como suficiente para ressarcir os consumidores pela
prática de atos ilegais como o ora discutido, também não atende a função
pedagógica, de coibir a empresa ofensora, haja vista o seu porte financeiro,
porém, em respeito ao princípio da impossibilidade de reformar a sentença
para piorar a situação do recorrente, mantenho o valor fixado. 

DISPOSITIVO

Com  essas  considerações,  DESPROVEJO  O  APELO,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Ricardo Vital  de Almeida
(relator), Juiz convocado para substituir o Des. José Aurélio da Cruz,  a Exma.
Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo.  Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  a  Dra.  Ana  Cândida  Campelo
Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

              Relator
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