
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: nº 0018318-53.2013.815.0011
RELATOR : Juiz convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
APELANTE : BV Financeira S/A Credito, Financiamento e Investimento
ADVOGADA : Marina Bastos da Porciuncula Benghi, OAB/PB 32.505-A
APELADA : Áurea Luz Cabral
ADVOGADO : Arsênio Valter de Almeida Ramalho OAB/PB 3.119
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
JUIZ (A) : Valério Andrade Porto

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER COM RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  CRÉDITO  CONSIGNADO EM
FOLHA.  DESCONTO  INDEVIDO NA  CONTA
POUPANÇA  DO  AUTOR.  AUSENTE
AUTORIZAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  QUANTUM REDUZIDO.
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

– Hipótese dos autos em que o Banco Réu não
poderia,  em desrespeito ao contrato de mútuo, no
qual  restou  ajustada  a  dedução das  parcelas
diretamente  em  folha  de  pagamento,  efetivar
desconto  em conta  poupança  sem autorização  do
consumidor. Conduta passível de gerar indenização.

– Quantum  indenizatório  dos  danos  morais
reduzido para o montante de  R$3.000,00 (três mil
reais),  porquanto  atendidos  os  pressupostos  de
razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER PARCIALMENTE  o Recurso Apelatório,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 188. 

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pela BV Financeira S/A
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Credito, Financiamento e Investimento, irresignada com a Sentença proferida

pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível  da Comarca de Campina Grande que

julgou procedente o pedido formulado na Ação de Obrigação de Fazer com

Indenização por Danos Morais proposta por Áurea Luz Cabral.

Nas razões da Apelação, o Promovido alegou que efetivou o

desconto  na conta  poupança da Autora,  na  medida em que a mesma não

possuía margem consignável na folha de pagamento para adimplir as parcelas

do contrato de empréstimo consignado firmado. Em consequência, afirmou a

inocorrência  de  danos  morais.  Alternativamente,  postulou  a  redução  do

quantum indenizatório fixado em primeira instância.

Contrarrazões ofertadas às fls. 169/173.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito 

(fls. 180/181).

É o relatório. 

VOTO

Versa o feito sobre pedido de obrigação de fazer c/c repetição e

indenização  por  danos  morais  advindos  de  desconto  indevido  na  conta

poupança do autor.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte autora pactuou

frente a Instituição Financeira um empréstimo consignado a ser descontado em

folha de pagamento, no valor de R$ 6.160,66 (seis mil, cento e sessenta reais e

sessenta e seis centavos) a ser pago em 58 parcelas de R$ 207,90 (duzentos e

sete reais e noventa centavos), conforme contrato de fl.13.

Entretanto, como se vê do extrato de fl.18, observa-se que, a

Instituição Financeira,  em vez de efetuar  o  desconto do valor  das parcelas

diretamente na folha de pagamento da Recorrida, optou, indevidamente, por

descontar o referido valor na conta poupança da mesma, sob o fundamento de
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ausência de margem consignável.

Ocorre,  que  mesmo  diante  da  ausência  de  margem

consignável, resta constatada a ilicitude da conduta da Instituição Financeira,

consubstanciada na irregularidade dos débitos realizados diretamente na conta

poupança da Autora, pois a Requerida não demonstrou de forma inequívoca a

autorização para pagamento mediante desconto na conta da consumidora.

Assim sendo,  resta  caracterizado o  ato  ilícito  praticado  pela

Recorrente,  no  âmbito  do  desconto  indevido,  bem  como  visualizada  a

existência de dano e o nexo causal, tenho que preenchidos os pressupostos

para  reconhecer  o  dever  de  indenizar,  pois  os  aborrecimentos  provocados

refletiram de tal forma negativamente na vida da Autora, ocasionando-lhe abalo

moral passível de ser indenizado. 

Nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CÉDULA  DE
CRÉDITO  BANCÁRIO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO
NO BENEFÍCIO DO INSS.  DESCONTO INDEVIDO DE
VALOR  NA  CONTA  POUPANÇA  DO  RECORRIDO.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO
DO VALOR DESCONTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO.
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL
CONFIGURADO.  ARBITRADO  EM  R$1.500,00  (MIL
EQUANTUM  QUINHENTOS  REAIS).  SENTENÇA
MANTIDA. Recurso desprovido., esta 2ª Turma Recursal
– DM92 resolve, por unanimidade dos votos, em relação
ao recurso de Banco Daycoval S/A, julgar pelo (a) Com
Resolução  do  Mérito  –  Não-Provimento  nos  exatos
termos do vot (TJPR – 2Âª Turma Recursal – DM92 –
0005048-18.2015.8.16.0187/0 – Curitiba – Rel.: Marcelo
de Resende Castanho - - J. 13.02.2017)

Relativamente à fixação do quantum a ser indenizado, é certo

que  a  reparação  por  danos  morais  têm  caráter  pedagógico,  devendo-se

observar  a  proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,

atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias, considerando a gravidade do ato ilícito
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praticado  contra  a  Autora,  o  potencial  econômico  da  ofensora,  o  caráter

punitivo  compensatório  da  indenização,  entendo  que  deve  ser  reduzido  de

R$10.000,00  (dez  mil  reais)  para  R$3.000,00  (três  mil  reais)  o  valor

indenizatório,  em especial  porque inexiste  prova acerca de negativação em

órgãos de proteção ao crédito ou qualquer outro fato grave desabonador de

sua conduta. 

Em  consequência,  por  se  tratar  de  indenização  por  danos

morais, deve a correção do valor pelo IGP-M desde a data da publicação da

decisão (Súmula nº 362 do STJ) e os juros de mora de 1% ao mês desde a

citação (art. 219 do CPC).

Com essas considerações, PROVEJO  PARCIALMENTE  O

APELO DA PROMOVIDA,  tão somente, para reduzir o valor do dano  moral

para R$3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IGP-M, desde a

data  desta  Decisão,  acrescido  de juros  legais  de  1% ao mês,  a  contar  da

citação.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o 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, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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