
 
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0747205-60.2007.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital
RELATOR      : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Samara Lauritzen de Queiroz Petrucci
ADVOGADO   : Giuseppe Petrucci (OAB/PB nº 7.721)
APELADO        : Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADOS : Elísia Helena de Melo Martini (OAB/PB nº 1.853-A) e Henrique José
Parada Simão (OAB/PB nº 221.386-A)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS — EMPRÉSTIMO — FATURA QUITA-
DA — DESCONTO INDEVIDO NA CONTA-CORRENTE
DA CONSUMIDORA — ESTORNO SUBSEQUENTE EM
PRAZO RAZOÁVEL — DANOS MORAIS — INOCOR-
RÊNCIA — MERO ABORRECIMENTO — MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA — NEGADO PROVIMENTO AO
RECURSO.

— “CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZA-
ÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CON-
SIGNADO.  QUITAÇÃO.  DESCONTO  DE  PARCELA.  DÍVIDA
INEXISTENTE. ESTORNO DEVIDAMENTE  EFETUADO.  AU-
SÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DANO MO-
RAL. MERO ABORRECIMENTO.  DESPROVIMENTO. Meros
aborrecimentos e incômodos não são capazes de gerar indenização por
dano moral, quando efetuado desconto em conta bancária de valor re-
ferente a dívida já quitada, com posterior estorno, sem que houvesse
qualquer comprovação de meios vexatórios nessa cobrança, tampouco
tendo experimentado a apelante fundada agressão ao seu patrimônio
intelectual.” (TJPB; APL 0071025-76.2012.815.2001; Segunda Câma-
ra Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos;
DJPB 13/08/2015; Pág. 19) 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tri-
bunal de Justiça do Estado da Paraíba, por maioria, negar provimento ao apelo. 

RELATÓRIO
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Trata-se de apelação cível interposta por Samara Lauritzen de
Queiroz Petrucci contra a sentença de fls. 181/185, proferida nos autos da Ação de In-
denização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Santander Brasil S/A, julgan-
do improcedente o pedido inicial. 

A apelante, em suas razões recursais de fls. 202/208, assegura
ser cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por da-
nos morais, já que sofreu grande abalo ao ter seu salário indevidamente bloqueado de
sua conta-corrente, por falha na prestação dos serviços do banco.

Contrarrazões às fls. 211/220.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
237/238, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

A autora/apelante ajuizou a presente ação de indenização por da-
nos morais alegando ter firmado empréstimo com a instituição financeira promovida,
contudo, ocorreram atrasos no pagamento de algumas parcelas, e, mesmo estando quita-
dos os débitos, foram efetuados saques indevidos em sua conta-corrente.

Sustentou que a primeira falha nos serviços bancários ocorreu
em relação à parcela de dezembro de 2006, quando foram retiradas quantias de sua con-
ta após o título estar devidamente quitado, os quais foram posteriormente estornados.
Em junho de 2007 a falha se repetiu, mas, de igual forma, ao reclamar à instituição fi-
nanceira, houve o estorno dos valores.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou improcedente o pedido
inicial, por vislumbrar situação de mero aborrecimento.

A apelante assegura ser cabível a condenação da instituição fi-
nanceira ao pagamento de indenização por danos morais, já que sofreu grande abalo ao
ter seu salário indevidamente bloqueado de sua conta-corrente, por falha na prestação
dos serviços do banco.

Pois bem. A partir de uma análise dos autos (fls. 41), verifica-se
que o extrato da conta bancária da apelante no mês de dezembro de 2006 demonstra a
ocorrência de saques nos dias 20 e 22 do referido mês e ano, nos valores, respectiva-
mente, de R$ 20,40 (vinte reais e quarenta centavos) e R$ 41,59 (quarenta e um reais e
cinquenta e nove centavos), os quais foram estornados em 26/12/06.

No caso, a apelante não demonstrou ter sofrido grande abalo nos
quatro dias que ficou sem o mencionado numerário em sua conta.
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Em relação à fatura de junho de 2007, vislumbra-se que seu ven-
cimento ocorreria no dia 15, contudo, seu pagamento ocorreu apenas em 02/07/2007
(fls. 36). De acordo com o extrato de fls. 47/49, percebe-se que no dia 03/07/07 foi de-
bitada de sua conta a quantia de R$ 234,02 (duzentos e trinta e quatro reais e dois centa-
vos), referente à parcela do empréstimo que já havia sido quitada no dia anterior, sendo
o valor estornado no dia 05/07/07.

Ora,  de  igual  forma,  a  apelante  não  comprovou  situação  de
constrangimento nos dois dias que deixou de usufruir mencionado valor.

Para  fazer  prova  da  suposta  situação  de  aflição,  a  recorrente
acostou aos autos os documentos de fls. 53/56, dentre os quais se verifica receituários
médicos, emitidos em 29/06/07, solicitando uma ultrassonografia e indicando medica-
mentos, e ainda uma conta telefônica com vencimento em 01/07/07. Importante desta-
car, no entanto, que as mencionadas datas não estão enquadradas no período em que a
apelante esteve privada de seu dinheiro.

Verifica-se dos  fatos  narrados  que  a  conduta  do apelado  não
causou à apelante constrangimento ou ofensa à honra, imagem, intimidade e vida, mas,
tão-somente, meros aborrecimentos.

Sendo assim, não se evidenciou nos autos situação vexatória a
que possa ter se submetido a apelante, devendo ser mantido o entendimento do juízo a
quo, no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTI-
MO CONSIGNADO. DÉBITO EM DUPLICIDADE. RESTITUI-
ÇÃO DO VALOR EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL.
INOCORRÊNCIA. 1.  É  incontroversa  a  falha  na  prestação  do
serviço, consistente na realização de desconto, em duplicidade, na
conta bancária do autor, de parcela referente a empréstimo con-
signado contratado. 2. O alegado dano moral, entretanto, não de-
corre do próprio fato, de modo que cabia a prova da sua existên-
cia. Isso porque o lapso transcorrido entre o desconto indevida-
mente procedido e o estorno realizado foi reduzido, de modo que
não há como presumir, somente a partir de tal situação, a existên-
cia de abalo moral em intensidade e durabilidade suficientes a ex-
ceder o mero aborrecimento ou dissabor. O dano moral, no caso,
não  é in  re  ipsa.  A  situação  vivenciada  pelo  autor  configu-
ra mero dissabor,  e  não caracteriza  o  dever  de  indenizar.  Ade-
mais, inexiste prova nos autos de que tenha sido submetido a qual-
quer circunstância caracterizadora de dano moral, tampouco pro-
va de  qualquer abalo à  sua honra ou moral.  Apelo desprovido.
Unânime. (TJRS;  AC  0207430-53.2016.8.21.7000;  Coronel  Bicaco;
Décima Sétima Câmara Cível; Relª Desª Liege Puricelli Pires; Julg.
25/08/2016; DJERS 08/09/2016) 
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CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIG-
NADO. QUITAÇÃO. DESCONTO DE PARCELA. DÍVIDA INE-
XISTENTE. ESTORNO DEVIDAMENTE EFETUADO. AUSÊN-
CIA DE NEGATIVAÇÃO.  INOCORRÊNCIA DE DANO MO-
RAL. MERO ABORRECIMENTO.  DESPROVIMENTO. Meros
aborrecimentos e incômodos não são capazes de gerar indenização
por dano moral, quando efetuado desconto em conta bancária de
valor  referente a dívida já quitada,  com posterior estorno,  sem
que houvesse qualquer comprovação de meios vexatórios nessa co-
brança, tampouco tendo experimentado a apelante fundada agres-
são  ao  seu  patrimônio  intelectual. (TJPB;  APL  0071025-
76.2012.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 13/08/2015; Pág. 19) 

Ora, pequenos incômodos e desconfortos passageiros são natu-
rais e fazem parte do fluxo natural da vida, dessa forma, não causam dano passível de
reparação moral. 

Nesse diapasão:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA DE SERVIÇO NÃO SOLICI-
TADO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  ABALO  DE
CRÉDITO. INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. REPETIÇÃO
DO INDÉBITO.(...) 5. Descabe o pleito indenizatório quando não
configurado o alegado prejuízo, uma vez que a parte autora não
foi inscrita em qualquer cadastro restritivo de crédito, ou foi sub-
metida a constrangimento que atentasse contra a sua imagem ou
honra pessoal, situações que autorizam a reparar dano de ordem
imaterial.  6. Danos morais. Somente os fatos e acontecimentos ca-
pazes de afetar a imagem e nome comercial da parte autora são
considerados para tanto, sob pena de banalizar este instituto, atri-
buindo reparação a meros incômodos decorrentes das relações ne-
gociais cotidianas. 7. Possibilidade de restituição em dobro dos valo-
res pagos a maior, porquanto inexiste justificativa razoável por parte
da empresa de telefonia para a efetivação da cobrança em duplicidade.
Dado  parcial  provimento  ao  recurso.”  (Apelação  Cível  Nº
70034058792,  TJRS Quinta Câmara Cível,  Relator Des. Jorge Luiz
Lopes  Do  Canto,  Julgado  em  31/10/2010)  

Não comprovado o prejuízo de ordem imaterial  alegado, ônus
que cabia à apelante, e do qual não se desincumbiu, não há como acolher o pleito de res-
sarcimento requerido. 

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO APELO, manten-
do a sentença em todos os seus termos.

É como voto.
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Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Con-
vocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. Des. Mar-
cos Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento a Exma. Srª. Drª. Ana Cândida Espíno-
la, Promotora de Justiça Convocada.

João Pessoa, 01 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0747205-60.2007.815.2001 — 2ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Samara Lauritzen de
Queiroz Petrucci contra a sentença de fls. 181/185, proferida nos autos da Ação de In-
denização por Danos Morais ajuizada em face do Banco Santander Brasil S/A, julgan-
do improcedente o pedido inicial. 

A apelante, em suas razões recursais de fls. 202/208, assegura
ser cabível a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por da-
nos morais, já que sofreu grande abalo ao ter seu salário indevidamente bloqueado de
sua conta-corrente, por falha na prestação dos serviços do banco.

Contrarrazões às fls. 211/220.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
237/238, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o Relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 31 de maio de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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