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ACÓRDÃO
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Apelante              :José Francisco do Nascimento 
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Apelado               :Banco BMG S/A.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÍVIDA  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  BANCO.  EMPRÉSTIMO  NÃO
CONTRATADO.  DESCONTOS  INDEVIDOS  EM
APOSENTADORIA.  PEDIDO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
OFENSA  PSÍQUICA  CARACTERIZADA.
NECESSIDADE  DE  RESSARCIMENTO.
PRECEDENTES  DESTA CORTE  E  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REFORMA DO DECISUM A
QUO NESTE  PONTO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO. PROVIMENTO
PARCIAL DA SÚPLICA APELATÓRIA. 

-  Evidenciado  o  ilícito  praticado  pela  instituição
financeira,  que  concedeu  empréstimo  consignado  a
terceiro, mediante desconto na aposentadoria do autor,
sem  se  cercar  dos  cuidados  necessários  antes  de
realizar a operação,  caracterizado está o dano moral
puro e o dever de indenizar.

- “DIREITO   CIVIL.       RESPONSABILIDADE   CIVIL.
COMPENSAÇÃO  POR      DANOS      MORAIS.
CABIMENTO.     CONTRATO      DE      EM-
PRÉSTIMO.  INEXISTÊNCIA.  DESCONTOS
INDEVIDOS  DA  CONTA   CORRENTE  . VALOR
FIXADO.MINORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  1.  Como
a formalização do suposto contrato de empréstimo
consignado  em  folha  de  pagamento  não  foi
demonstrada,  a  realização de  descontos  mensais
indevidos,  sob o  pretexto  de que essas quantias
seriam referentes às parcelas do valor emprestado,
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dá ensejo à condenação por dano moral.  2. Esta Corte
Superior  somente  deve  intervir  para  diminuir  o  valor
arbitrado  a  título  de  danos  morais  quando  se  evidenciar
manifesto  excesso  do  quantum,  o  que  não  ocorre  na
espécie.  Precedentes.  3.  Recurso  especial  não  provido”.
(STJ - Resp nº. 1238935 – MINISTRA NANCY ANDRIGHI –
TERCEIRA  TURMA  –  JULG.  EM  07/04/2011  –  DJ
28/04/2011). Grifo nosso.

- A indenização por danos morais deve ser fixada de forma
equitativa,  evitando-se enriquecimento sem causa de uma
parte,  e em valor suficiente para outra,  a título de caráter
punitivo.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, PROVER, PARCIALMENTE, O RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

José Francisco do Nascimento, devidamente qualificado nos autos, moveu

“Ação  Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por

Danos Morais”, contra o Banco BMG S/A., igualmente identificado, em virtude de suposto

empréstimo descontado na sua aposentadoria. Objetivando, ao final, o recebimento, em

dobro,  dos  valores  retirados  indevidamente  e  de  indenização  pelos  abalos

extrapatrimoniais suportados. 

Com  o  advento  da  sentença  (fls.  82/84),  o  juízo  a  quo decidiu  pela

procedência parcial dos pedidos, declarando inexistente a dívida em questão, bem ainda

condenando o Banco na repetição do indébito, com as devidas correções. 

Irresignado, o autor apelou (fls.91/96), sustentando, em síntese, a ocorrência

dos danos morais e a necessidade de majoração da verba honorária.

Contrarrazões – fls.101/105.
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Instada  a  pronunciar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer

informando não ser caso para sua intervenção, tendo em vista a ausência de interesse

público  - fls.141/142.

É o relatório.

VOTO

Contam os autos que o recorrente fora surpreendido por descontos na sua

aposentadoria,  a  título  de empréstimo consignado,  sem que jamais houvesse firmado

pacto desta natureza com o demandado.

Nesse contexto, vislumbro que houve desconsideração para com a pessoa

do cliente, face a cobrança de dívida não contraída, sugerindo a invocação da função

dissuasória da responsabilidade civil. 

Insta destacar, que as atividades inerentes as instituições financeiras estão

sujeitas às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com

o teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo abaixo:

“STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004
Código  de  Defesa  do  Consumidor  -  Instituições  Financeiras  -
Aplicação
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições
financeiras.”

 
Diante desta situação, entendo ser aplicável, ao caso presente, o  caput do

art. 14 do Diploma Consumerista, que dispõe o seguinte:

“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.

Neste diapasão, não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação
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pecuniária correspondente ao constrangimento suportado pelo promovente.

Pertinente  ressaltar  também,  que  a   responsabilidade  civil  consiste  na

coexistência do dano do ato culposo e do nexo causal, a concorrência desses elementos

é que forma o fato constitutivo do direito à indenização. 

Portanto, evidenciado o ilícito do promovido, que concedeu empréstimo a

terceiro, mediante desconto na aposentadoria do autor, caracterizado está o dano moral

puro e o dever de indenizar.

As  decisões  deste  Egrégio  Tribunal  seguem  o  mesmo  posicionamento,

conforme se observa abaixo:

 
“APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  NÃO  REALIZADO  PELA
AUTORA.  RESTITUIÇÃO  DO  VALOR  INDEVIDAMENTE
COBRADO.  DETERMINAÇÃO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CONDENAÇÃO  DO  PROMOVIDO. PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  SUBLEVAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. INEXISTÊNCIA DE
PROVA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DANO  MORAL
CARACTERIZADO.  ARBITRAMENTO.  FIXAÇÃO.  CRITÉRIOS
DA  PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE.
OBSERVÂNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.  -  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. - Demonstrada a realização de empréstimo sem
autorização em nome da autora,  é  imperioso reconhecer  a
falha  na  prestação  do  serviço  e,  por  consequência,  a
inexistência do débito e 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.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00005519820138150561,
4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO
MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 17-05-2016) (grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  declaratória  de  inexistência  de
débito  c/c  repetição  de  indébito  e  indenização  por  danos
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morais.  Empréstimo  consignado.  Desconto  indevido.
Procedência.   Irresignação.  Preliminar.  Nulidade  da  sentença.
Rejeição. Mérito. Inexistência de prova capaz de impedir, alterar
ou extinguir o direito pleiteado. Responsabilidade objetiva. Danos
morais.  Configuração. Quantum  indenizatório.  Observância
dos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Manutenção  da  sentença.  Negado  provimento.  "Evidenciado  o
ilícito  do  réu,  que  concedeu  indevidamente  empréstimo  a
terceiro,  mediante  a  incidência  de  desconto  sobre  a
aposentadoria  da  autora,  caracterizado  está  o  dano  moral
puro  e  o  dever  de  indenizar. Responsabilidade  objetiva
decorrente  da  teoria  do  risco  do  empreendimento.  "  (apelação
cível nº 70039677729, décima Câmara Cível, tribunal de justiça do
RS, relator: Paulo roberto lessa franz, julgado em 16/12/2010). 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.  (TJPB;  AC
001.2008.016524-2/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Miguel  de  Britto  Lyra
Filho; DJPB 17/02/2011; Pág. 5)(grifei) 

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/c
danos  materiais  e  morais.  Contrato  celebrado  com o  banco.
Empréstimo  consignado  em  benefício  previdenciário.
Contratação  não  comprovada.  Desconto  indevido.
Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado. Dever de
indenizar caracterizado.  Quantum indenizatório. Observância
a  critérios  de  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Desprovimento do recurso.  Nos termos do art.  14,  § 3º,  do
CDC, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos
danos independentemente da existência  de  culpa e  só não
será responsabilizado se provar a inexistência do defeito no
serviço  prestado  ou  a  configuração  da  culpa  exclusiva  do
consumidor ou de terceiro, ônus do qual o apelante não se
desincumbiu. Diante da teoria do risco empresarial, adotada
pelo  CDC,  incumbe  às  instituições  financeiras  tomar  as
precauções devidas para serem evitadas eventuais fraudes,
não  podendo  se  beneficiar  da  exclusão  de  sua
responsabilidade caso ocorram, vez que decorre do próprio
serviço  oferecido. É  encargo  das  instituições  financeiras  a
conferência das informações pessoais e dos documentos que lhe
são apresentados no momento da contratação. A precaução deve
ser tomada principalmente pela instituição bancária que atua no
fornecimento de serviço de empréstimo consignado em folha de
pagamento  de  pensionista  de  benefício  previdenciário,  sendo
impossível  imputar  tal  ônus  a  quem teve  seus  dados  pessoais
utilizados indevidamente,  já que este não tem como controlar a
realização de operações financeiras com a utilização irregular do
seu nome. A indenização por dano moral deve ser fixada mediante
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da
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razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão
do  dano  experimentado,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento sem
causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência
em conduta negligente. O erro material não transita em julgado e
pode ser corrigido a qualquer tempo e até mesmo de ofício, nos
termos do art. 463, I do CPC. (TJPB; AC 001.2009.006349-4/001;
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
19/10/2011; Pág. 10)  Grifo nosso.
 
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE
CONSUMO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA
DE  PAGA-  MENTO.  APOSENTADO  DO  INSS.  DESCONTO
INDEVIDO. DANO IN RE IPSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANOS  MORAIS  EXISTENTES.  PROVIMENTO.  Tendo  a
instituição bancária obtido favorecimento com o desconto de
valor dos proventos de aposentadoria, sem que esta jamais
tenha recebido o valor objeto do empréstimo ou autorizado tal
contratação,  descortina-se  a  sua  responsabilidade  objetiva
em  face  da  atividade  empresarial  a  que  se  propõe.  A
jurisprudência do superior tribunal de justiça é uníssona no
sentido de que o dano moral in re ipsa dispensa a prova de
sua ocorrência  para  gerar  o  respectivo  dever  indenizatório.
(TJPB;  AC  001.2009.005163-0;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Des.  Márcio  Murilo  da  Cunha  Ramos;  DJPB
17/07/2012; Pág. 9)Grifo nosso.

No mesmo norte, colaciono arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CABIMENTO.  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  INEXISTÊNCIA.  DESCONTOS INDEVIDOS DA
CONTA  CORRENTE. VALOR  FIXADO.  MINORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  1.  Como  a  formalização  do  suposto
contrato de empréstimo consignado em folha de pagamento
não  foi  demonstrada,  a  realização  de  descontos  mensais
indevidos,  sob  o  pretexto  de  que  essas  quantias  seriam
referentes  às  parcelas  do  valor  emprestado,  dá  ensejo  à
condenação por dano moral.  2. Esta Corte Superior  somente
deve  intervir  para  diminuir  o  valor  arbitrado  a  título  de  danos
morais quando se evidenciar  manifesto excesso do quantum, o
que não ocorre na espécie. Precedentes. 3. Recurso especial não
provido”.  (STJ -  Resp  nº.  1238935  –  MINISTRA  NANCY
ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA –  JULG. EM 07/04/2011 – DJ
28/04/2011). Grifo nosso.

AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
NÃO  CELEBRADO.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  DANOS
MATERIAIS E MORAIS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.
CULPA  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.
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IMPOSSIBILIDADE SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA  IMPROVIMENTO.  1.-  É  inadmissível  o  Recurso
Especial  quanto  a  questões  que  não  foram  apreciadas  pelo
Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas
nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.  2.-  Ultrapassar os
fundamentos do Acórdão demandaria, inevitavelmente, o reexame
de provas,  incidindo,  à espécie,  o óbice da Súmula nº  7 desta
Corte. 3.- É possível a intervenção desta Corte para reduzir ou
aumentar o valor indenizatório por dano moral nos casos em
que o quantum arbitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar
irrisório ou exorbitante, situação que não se faz presente no
caso  em  tela,  em  que  a  indenização  foi  fixada  em  R$
15.000,00  (quinze  mil  reais),  para  o  dano  consistente  em
débito  indevido  em conta-corrente  de  valores  referentes  à
contrato  de  empréstimo  não  firmado  entre  os  litigantes,
consideradas  as  circunstâncias  do  caso  e  as  condições
econômicas  das  partes.  4.-  O  Agravo  não  trouxe  nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual
se mantém por seus próprios fundamentos. 5.- Agravo Regimental
improvido. (STJ;  AgRg-REsp  1.234.896;  Proc.  2011/0016751-2;
AM;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  28/06/2011;
DJE 01/07/2011) Grifo nosso.
 
“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO
CONTRA  A  INADMISSÃO  DE  RECURSO  ESPECIAL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO INDEVIDO EM
CONTA CORRENTE E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE
RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO
RAZOÁVEL.  AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.  SÚMULA
Nº 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de
indenização por danos morais pode ser revisto tão somente nas
hipóteses  em  que  a  condenação  se  revelar  irrisória  ou
exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que
não se evidencia no presente caso. Desse modo, não se mostra
desproporcional a fixação em R$ 23.250,00 (vinte e três mil e
duzentos e cinquenta reais) pelos danos morais decorrentes
dos débitos indevidos na conta corrente do autor/agravado,
bem como da inscrição indevida do seu nome em órgão de
proteção  ao  crédito,  motivo  pelo  qual  não  se  justifica  a
excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como
bem  consignado  na  decisão  agravada.  2.  A  incidência  de
correção  monetária  e  de  juros  moratórios,  meros  consectários
legais da condenação, normalmente não tem o condão de tornar
exacerbado o quantum indenizatório arbitrado na Corte de origem.
3. Ademais, a revisão do julgado, conforme pretendido, encontra
óbice na Súmula nº 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento
de matéria fático-probatória. 4. Agravo regimental a que se nega
provimento.”  (STJ; AgRg-Ag  1.328.532;  Proc.  2010/0119870-4;
SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 14/04/2011; DJE
10/05/2011) Grifo nosso.
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Desse  modo,  não  restam dúvidas  de  que  o  desconto  é  manifestamente

indevido, devendo a instituição financeira responder pelos danos causados ao titular da

conta que teve seus rendimentos reduzidos por ato culposo do banco promovido, que não

se cercou dos cuidados necessários antes de deduzir valor de empréstimo consignado de

quem de fato não o contratou.

No  tocante  ao  quantum  indenizatório  é  necessário  fazer  algumas

considerações. 

É cediço que 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 valor da indenização deve

ser fixado analisando-se a repercussão dos fatos, devendo se ter por base os critérios da

razoabilidade e proporcionalidade.

Ademais, segundo a doutrina e jurisprudência mais avisadas, incumbe ao

magistrado  arbitrar  o  quantum mediante  a  observação  das  peculiaridades  do  caso

concreto, mensurando as condições financeiras do agressor e a situação da vítima, de

modo que a reparação não se torne fonte de enriquecimento sem causa.

De outro lado, a quantia ressarcitória não pode ser inexpressiva, a ponto de

não atender aos fins a que se propõe, ou seja, compensar o ofendido e inibir a repetição

da conduta ilícita pelo ofensor.

Com base nessas considerações, fixo o quantum indenizatório no valor  de

R$  3.000,00  (três  mil  reais),  montante  este  que  vislumbro  suficiente,  servindo  para

amenizar o sofrimento do autor, bem como torna-se um fator de desestímulo, a fim de que

a instituição promovida  não volte a praticar novos atos de tal natureza.

Quanto aos honorários advocatícios, entendo que foram arbitrados segundo

o  artigo  20  do  Código  de  Processo  Civil,  razão  pela  qual  não  merecem  nenhuma

modificação.
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Com essas  considerações,  PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, para

arbitrar  a  indenização  moral  no  valor  de  R$  3.000,00  (três  mil  reais),  devidamente

corrigido, com juros moratórios, no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a contar do

evento danoso (Súmula n. 54/STJ: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso,

em caso de responsabilidade extracontratual) e correção monetária pelo INPC, a partir

deste julgamento (Súmula nº 362, do STJ), mantendo-se os demais termos da sentença.

É como voto.

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

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador 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, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR                          

                                                                            J/05 

                                                                             

                                                   

                                 

Des. José Ricardo Porto
9


