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GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0017010-79.2013.815.0011.
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco do Brasil S/A.
ADVOGADA:  Rafael  Sganzerla  Durand  (OAB-PB  211.648-A)  Rodrigo  Gonçalves  Oliveira
(OAB/PB 17.259).
APELADO: Francisco Sérgio Fortaleza de Aquino.
ADVOGADO: Guilherme Oliveira Sá (OAB/PB 15.649).

EMENTA: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS. RETENÇÃO  INTEGRAL  DO
SALÁRIO DO AUTOR PARA QUITAÇÃO DE DÉBITO COM INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  DEVOLUÇÃO  DO
VALOR RETIDO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AÇÃO QUE
OBJETIVA  A  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  RETIDO  PELO  BANCO  E
INDENIZAÇÃO  PELOS  DANOS  MORAIS  SUPORTADOS.  RETENÇÃO
REALIZADA PELA PROMOVIDA.  LEGITIMIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  RETENÇÃO  INTEGRAL  DE  PROVENTOS  DE
CORRENTISTA COM INTUITO DE QUITAR DÉBITO COM INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  VERBA  DE  CARÁTER  ALIMENTAR.  FATO  QUE  ENSEJA
REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.  PRECEDENTES DO STJ.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  PROPORCIONAL  A  GRAVIDADE  DA  CONDUTA.
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“Conforme já decidido por esta Turma, ainda que expressamente ajustada, a retenção
integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a
instituição bancária enseja a reparação moral (AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel.
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 22/05/2012, DJe 01/06/2012).”

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º 0017010-79.2013.815.0011, em que figuram como Apelante o Banco do Brasil
S/A e como Apelado Francisco Sérgio Fortaleza de Aquino. 

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação,  rejeitar  a
preliminar, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

O  Banco do Brasil S/A interpôs  Apelação contra Sentença prolatada pelo
Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 147/150, nos autos da
Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em seu desfavor por Francisco Sérgio Fortaleza de Aquino, que rejeitou
as preliminares de ilegitimidade passiva e  inépcia da inicial  e,  no mérito,  julgou



parcialmente  procedente  o  pedido,  condenando-o  a  restituir  ao  Autor,  de  forma
simples, o valor de R$ 9.229,61, e ao pagamento de indenização por danos morais,
fixadas  no valor  de  R$ 6.000,00,  condenando as  partes  ao pagamento,  em igual
proporção,  das  custas  processuais  e  dos  honorários  advocatícios  fixados  no
percentual de 15% do valor da condenação, rateados entre eles em igual proporção,
em razão da  sucumbência  recíproca,  observada a  suspensão da  exigibilidade  em
relação ao Autor por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 165/175, arguiu a preliminar de ilegitimidade passiva, ao
argumento de que a responsabilidade pela retenção dos proventos é da Empregadora
do Apelado, porquanto não realizou o repasse do valor referente ao consignado.

No  mérito,  sustentou  que  o  Apelado  concordou  com  as  condições  de
pagamento do empréstimo, ficando obrigado a adimpli-las, sendo o negócio jurídico
válido e os valores cobrados devidos, não havendo que se falar em devolução do
valor debitado de sua conta corrente.

Alegou ser descabida sua condenação ao pagamento de indenização a título
de danos morais, haja vista que o Apelado possuía inscrições prévias nos órgãos de
proteção  ao  crédito,  e  que  não  restou  demonstrado  a  ocorrência  de  dano  moral
indenizável.

Pugnou pelo provimento do Apelo para que a Sentença seja reformada e o
pedido  julgado  improcedente,  ou,  subsidiariamente,  reduzido  o  montante
indenizatório.

Intimado,  o  Apelado  apresentou  Contrarrazões,  f.  184/189,  requerendo  o
desprovimento do Recurso.

Desnecessária a intervenção Ministerial.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Embora não tenha sido colacionado o instrumento contratual, é incontroversa
a realização de empréstimo consignado pelo Apelado junto ao Banco do Brasil, ora
Apelante.

Inconteste também a retenção, pela instituição bancária, da integralidade do
salário  do  Apelado  para  quitação  de  uma  só  vez  das  parcelas  inadimplidas  do
empréstimo realizado, que presumidamente não foram repassadas pela empregadora.

A retenção da remuneração do Apelado foi realizada pelo Apelante, portanto,
ao contrário do que alega, é dele e não da Empregadora a responsabilidade pelo ato,
motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada. 

No empréstimo consignado o devedor se  obriga ao pagamento mensal  de
parcelas debitadas em sua folha de pagamento, que, por intermédio da empregadora,
são repassadas ao banco credor.



Na hipótese de ausência  do repasse de algumas parcelas do empréstimo na
data prevista, não pode  o banco fazer a cobrança  de todas de uma só vez, retendo
indevidamente  a  integralidade  do  salário  do  credor  e  retirando sua  capacidade
financeira mínima de sobrevivência.

Tal ato, além de não se revestir de razoabilidade, enseja a reparação moral.

Corroborando esse entendimento precedentes do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que constitui conduta ilícita a retenção pelo banco do salário devido ao
correntista  para satisfazer seu crédito1,  e  de  que,  tal  retenção,  ainda  que
expressamente ajustada enseja a reparação moral2.

Configurado, portanto, o dano moral, haja vista a comprovação da retenção
integral da remuneração do Apelado para compensação de débitos.

No que se refere ao quantum indenizatório, entendo que valor de R$ 6.000,00
fixado pelo Juízo, é condizente com os parâmetros desta Quarta  Câmara Cível3, e
atendeu  aos  critérios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  mormente  quando
sopesadas as peculiaridades socioeconômica das partes, e os transtornos suportados
pelo Apelado, decorrentes da retenção indevida de sua remuneração.
1DIREITO BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CONTA-CORRENTE. PROVENTOS
APOSENTADORIA. RETENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.  -
Não se confunde o desconto em folha para pagamento de empréstimo garantido por margem salarial
consignável, prática que encontra amparo em legislação específica, com a hipótese desses autos,
onde houve desconto integral dos proventos de aposentadoria depositados em conta corrente, para a
satisfação de mútuo comum.[...]- Não é lícito ao banco reter os proventos devidos ao devedor, a
título de aposentadoria privada complementar, para satisfazer seu crédito. Cabe-lhe obter o
pagamento da dívida em ação judicial. Se nem mesmo ao Judiciário é lícito penhorar salários,
não será a instituição privada autorizada a fazê-lo.  - Ainda que expressamente ajustada, a
retenção integral do salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a
instituição bancária enseja a reparação moral. Precedentes.  Recurso Especial provido.  (REsp
1012915/PR, Rel. Ministra  NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/12/2008,
DJe 03/02/2009).

2“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RETENÇÃO DA
TOTALIDADE DO SALÁRIO DA AGRAVADA DEPOSITADO EM CONTA
CORRENTE.INADMISSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REEXAME OBSTADO.
SÚMULA STJ/7. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. 1.- Conforme já decidido por esta Turma,
ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do salário de correntista com o propósito de
honrar débito deste com a instituição bancária enseja a reparação moral. (REsp 1021578/SP).  2.-
Decidida a questão com base no exame das circunstâncias fáticas da causa, esbarra o conhecimento do
Especial no óbice da Súmula 7 deste Tribunal. 3.- 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 teratológico, por irrisório ou abusivo. 4.- Inocorrência de teratologia no caso
concreto, em que, para a retenção da totalidade do salário da Parte agravada, depositado em conta
corrente, foi fixado, em 19.04.2011, o valor da indenização em R$ 1.000,00 (mil reais) a título de
dano moral, consideradas as forças econômicas do autor da lesão. 5.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no AREsp 159.654/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em
22/05/2012, DJe 01/06/2012).”

3APL 0094244-21.2012.815.2001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 15/06/2015; Pág. 18.
APL 0024083-73.2011.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira; DJPB 28/05/2015; Pág. 11
APL 0009002-89.2008.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB
18/08/2015; Pág.



Posto  isso,  conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar,  no mérito,
nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de julho de 2017, con-
forme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o Dr.
Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico Mar-
tinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à sessão a
Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


