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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PORTABILIDADE.
ATRASO NO REPASSE DE PROVENTO. DANOS
MORAIS  CONFIGURADOS.  VERBA  DE
NATUREZA  ALIMENTAR.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
IRRESGINAÇÃO.  MONTANTE  ARBITRADO
MANTIDO.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATORIO E RECURSO ADESIVO.

– Para ser reconhecido o dever de indenizar há
que  haver  o  dano,  a  prática  de  ato  omissivo  ou
comissivo  culposo  e  a  existência  de  nexo  causal
entre  um e  outro.  Caso  em que  se  caracteriza  o
dever  de  indenizar,  ante  a  verificada  falha  na
prestação  de  serviço  praticada  pela  Instituição
Financeira. 

– Manutenção  do  valor  arbitrado  em  R$
5.000,00  (cinco  mil  reais),  na  medida  em  que
assegura  o  caráter  repressivo  e  pedagógico  da
indenização, sem constituir-se elevado bastante ao
enriquecimento indevido da parte autora.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER OS RECURSOS, nos termos do
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voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.230.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível  interposta  pelo  Banco do Brasil

S/A, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara da

Comarca da Bayeux, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado

na Ação de Indenização por  Danos Morais  proposta por  João Menezes de

Almeida Júnior  e,  de Recurso Adesivo interposto por  este contra  Banco do

Brasil S/A.

Nas razões da Apelação, o Promovido reiterou a inocorrência

do  dano  moral  passível  de  indenização,  alternativamente,  requereu  a

minoração do montante.

No Recurso Adesivo, a parte autora requereu a majoração do

quantum fixado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 198/201 e 210/217.

A Procuradoria-Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.225/226).

É o relatório. 

VOTO

Da Sentença que julgou parcialmente procedente o pleito de

indenização por danos morais arbitrando a indenização em R$ 5.000,00 (cinco

mil reais), Apela o Promovido e Recorre adesivamente a parte autora. 

Julgo conjuntamente os Recursos.

Em síntese, a controvérsia gira em torno da responsabilidade

do Banco/Apelado pela falha na prestação do serviço ante ausência de repasse
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do salário correspondente ao mês de Janeiro de 2013.

Inicialmente,  vale  registrar  que  a  natureza  do  contrato  de

prestação de serviços bancários denota nítida relação de consumo, atraindo

aplicação dos preceitos do Código de Defesa do Consumidor. 

E pelo artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde,

independentemente  da  existência  de  culpa,  pela  reparação  dos  danos

causados aos consumidores pelos defeitos relativos à prestação dos serviços,

bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e

riscos.

Vale dizer que a lei  de regência, ao impor a teoria do risco,

obrigou  o  fornecedor  de  serviços  a  reparar  o  dano  causado  a  qualquer

consumidor, independente da existência de culpa de seu agente, em razão da

natureza e importância da atividade desenvolvida.

Em tais hipóteses, prevalece o dever de indenizar desde que

presentes  os  requisitos  da  conduta  do  agente,  independentemente  da

existência de culpa, aliada ao dano e o nexo causal,  vez que toda relação

derivada  de  vínculo  consumista  sujeita-se  ao  regime  da  responsabilidade

objetiva.

Dito isto, analisando a situação posta sob exame, tenho que a

Sentença deve ser mantida, uma vez que a parte Requerente se desincumbiu

do  ônus  que  lhe  cabia  (artigo  333,  inciso  I,  do  CPC),  na  medida  em que

comprovou a ocorrência da situação descrita na inicial a ensejar o dano.

É  que,  diversamente  do  narrado  pela  Instituição  Financeira,

verifica-se  que  o  valor  referente  ao  salário  de  janeiro  de  2013  não  foi

repassado ao Autor da Demanda, sendo transferido, tão somente, em abril de

2014,  acarretando  em  dano  de  ordem  moral,  especialmente  em  razão  da

natureza alimentar da verba. 

Nesse  diapasão,  tenho  que  resta  configurada  a  falha na
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prestação de serviço por parte do Réu que não efetuou o repasse do salário

devido ao Autor da Demanda, gerando, assim, o abalo moral, razão pela qual

configurada a obrigação de indenizar.

A propósito: 

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
BANCO.  SOLICITAÇÃO  DE  PORTABILIDADE  DO
SALÁRIO  PARA  OUTRO  BANCO.  REQUERIMENTO
NÃO  ATENDIDO  PELA INSTITUIÇÃO  RÉ.  FALHA NA
PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  INTELIGÊNCIA  DO
ARTIGO  14  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS NO
CASO  CONCRETO.  QUANTUM  FIXADO  EM  R$
2.000,00.  RECURSO  PARCIALMENTE  PROVIDO.
(Recurso  Cível  Nº  71006047583,  Primeira  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Roberto
Carvalho Fraga, Julgado em 28/06/2016) 

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  CONTA-SALÁRIO.  ATRASO  NO
REPASSE DOS PROVENTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.  A
parte  demandada  pede  provimento  ao  recurso,  para
reformar  a  sentença que julgou procedente  a presente
ação indenizatória, com a sua condenação ao pagamento
de indenização no valor de R$ 2.500,00, a título de danos
morais.  Hipótese  em  que  configurada  a  falha na
prestação  do  serviço,  pela  instituição  financeira  ré,
representada pelo atraso no repasse dos proventos da
autora.  Responsabilidade  objetiva.  Irrelevância  do
elemento  subjetivo  da  conduta  do  réu.  Artigo  14  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  Danos  morais
ocorrentes,  porque  ultrapassada  a  esfera  do  mero
dissabor  e  aborrecimento,  decorrente  da  relação
contratual.  Manutenção  do  quantum  indenizatório,  por
mostrar-se  razoável  e  adequado,  ao  caso  concreto.
RECURSO  IMPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71005522479,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  José  Ricardo  de  Bem  Sanhudo,
Julgado em 01/10/2015)

No  que  se  refere  ao  valor  indenizatório,  verifica-se  a

insurgência do Promovente e Promovido, o que passo a analisá-lo.

Com  efeito,  para  o  arbitramento  da  indenização  por  danos

morais deve-se levar em consideração as condições do ofensor, do ofendido e

do bem jurídico lesado, assim como a intensidade e duração do sofrimento, e a
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reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor

os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da

vítima.

Desta  feita,  considerando  que  a  ausência  de  repasse  foi

referente,  tão  somente,  ao  mês  de  janeiro  de  2013,  mantenho  o  valor

indenizatório  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  valor  este  que  atende  as

finalidades do caso concreto, bem como aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade  e  está  de  acordo  com os  parâmetros  utilizados  por  esta

Corte em casos análogos. 

Por  esses  fundamentos,  DESPROVEJO  O  RECURSO

APELATÓRIO  DO  PROMOVIDO  e  o  RECURSO  ADESIVO  DO  AUTOR,

mantendo a Sentença de primeiro grau em todos os provimentos emanados.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 29 novembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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