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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO DE CRÉDITO
CONSIGNADO.  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DA
INFORMAÇÃO E DA BOA-FÉ DO CONSUMIDOR.
DESCONTOS  REALIZADOS  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL.  RECONHECIMENTO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  COBRANÇA
INDEVIDA.  INEXISTÊNCIA.  PACTO
DEVIDAMENTE REALIZADO ENTRE AS PARTES.
DESCONTOS  EM  FOLHA  DE  PAGAMENTO.
PREVISÃO CONTRATUAL.  DANO MORAL NÃO
EVIDENCIADO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS
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SUCUMBENCIAIS.  OBSERVÂNCIA  AO  ART.  98,
§3º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PROVIMENTO.

- 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.

-   Não havendo divergência entre as cobranças e o
contrato firmado entre as partes, não há que se falar
em indenização por danos morais, máxime quando
não  se  comprovou  cobrança  indevida,  sendo
impossível haver restituição de valores.

- Diante da inexistência de prova acerca da ilicitude
na contratação,  impossível  se  falar  em dano moral
passível  de  indenização  e  não  havendo  cobrança
indevida,  uma  vez  que  o  contrato  previa  os
descontos em folha de pagamento,  não há valor a ser
restituído a parte autora.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover o recurso.

Evaldo Gomes da Silva ajuizou a presente  Ação de
Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  c/c  Obrigação  de Fazer, em face  do
Banco Bonsucesso S/A, sustentando ter realizado um empréstimo consignado com o
promovido em agosto de 2010, e, embora viessem sendo devidamente descontados

Apelação Cível nº 0030161-59.2013.815.2001          2



de seu contracheque, os valores concernentes as parcelas do contrato, o promovido,
apenas  em  2013,  observou  que  “o  serviço  concedido  tratava-se  na  verdade  de
aquisição  de  um cartão  de  crédito  consignado,  fato  até  então  desconhecido  pelo
AUTOR, uma vez que tem seu cartão e nunca usou e nem se quer desbloqueou”, fl.
03,  situação que o motivou a ingressar com a presente demanda,  objetivando ser
indenizado pelos danos morais e materiais suportados.

Afirma que aceitou o serviço disponibilizado, sendo
depositado na sua conta o valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais),
porém não recebeu nenhum contrato, sendo-lhe informado apenas que as parcelas
do  empréstimo  seriam  descontadas  no  importe  de  R$  71,40  (setenta  e  um  reais
quarenta centavos). 

O Magistrado a quo, fls. 101/106, julgou procedente o
requerimento preambular, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto, por tudo o que dos autos consta e
com  fulcro  nos  princípios  de  direito  que  regem  a
espécie,  nos  temos  do  art.  487,  I,  CPC,  JULGO
PROCEDENTE a presente ação para:
DECLARAR,  de  ofício,  a  nulidade  do  contrato
assinado entre as partes, ante a abusividade de suas
cláusulas, em clara afronta ao CDC;
RECONSIDERAR o pedido de tutela  antes  negado
para  agora  deferi-lo,  a  fim  de  SUSPENDER  os
descontos  vincendos,  no  prazo  de  72  horas,  no
contracheque  do  promovente  relativos  ao  contrato
em discussão, sob pena de multa diária no valor de
R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
CONDENAR o banco promovido ao pagamento de
todos os valores pagos pela promovente, corrigidos
monetariamente, pelo INPC, da data de desconto em
folha  e  juros  de  1%  ao  mês  a  partir  da  citação,
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abatendo-se  a  importância  efetivamente  utilizada
pelo autor, para que não haja enriquecimento ilícito
da  vítima,  valor  a  ser  calculado  em liquidação  de
sentença;
CONDENAR,  ainda,  o  banco  promovido  à
indenização a título de danos morais no valor de R$
5.000,00  (cinco  mil  reais),  valor  que  deve  ser
corrigido  pelo  INPC  da  data  de  publicação  desta
sentença  e  juros  de 1% ao mês  a  partir  da citação
válida.
Condeno ainda a parte promovida ao pagamento das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  estes
fixados em 10% do total da condenação.

Inconformado, o Banco  Bonsucesso S/A interpôs
APELAÇÃO, fls. 110/126,  expondo, em resumo, que agiu dentro da legalidade, por
ter o autor realizado contrato de cartão de crédito, o qual foi livremente pactuado
entre as partes litigantes.  No mais,  assegura que o recorrido utilizou o cartão de
crédito como telesaque e pagou apenas o valor ínfimo, não sendo possível liquidar as
despesas mensais contraídas, restando sempre um saldo para pagamento. Discorre
sobre a inexistência de dano moral na hipótese e, ao final, pugna pelo provimento da
insurgência recursal.

Contrarrazões  apresentadas,  fls.  139/140,  pugnando
pelo desprovimento do apelo.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento da hipótese elencada no art. 169, §1º, do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO
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O caso  discutido  nos  autos  é  regido  pelas  normas
pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a instituição financeira
caracteriza-se como fornecedor de serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é
objetiva, nos termos dos arts. 3º e 14, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3º  Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

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.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§ 2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
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Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo
Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 

De  outra  sorte,  diante  da  incidência  da  norma
consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que,
como cediço,  o  instituto da inversão do ônus da prova confere ao  consumidor a
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em
juízo. Nesse sentido:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive  com a inversão do  ônus  da  prova,  a  seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências.

Adentrando no caso em exame, ressalte-se que restou
devidamente  comprovado  nos  autos  que,  em  decorrência  da  realização  de  um
contrato  firmado  entre  as  partes,  procedeu-se  com  os  descontos  das  prestações
mensais no contracheque do autor, conforme documentos de fls. 14/16.

É  inegável,  também,  que  o  demandante  firmou
contrato  de  empréstimo  pessoal  e  cartão  com  a  instituição  financeira,  fls.  24/31,
restando consignado no campo 5 do respectivo documento, fl. 26:

5 – AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO NA MINHA
REMUNERAÇÃO/SALÁRIO: 
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(...)
Ocorrendo a impossibilidade de desconto em folha
de  pagamento,  por  qualquer  que  seja  o  motivo,  o
Banco Bonsucesso S/A, desde já fica autorizado, em
caráter irrevogável e irretratável, a debitar na conta-
corrente de minha titularidade, indicada no campo I,
a parcela ou a totalidade do saldo devedor vencido e
não  pago,  destinando  os  recursos  única  e
exclusivamente para amortizar  o  saldo devedor do
empréstimo contraído.

Resta,  ainda,  devidamente previsto no campo 6,  fl.
26:

6 – TERMO DE ADESÃO: 
(…)  declaro-me  vinculado  e  adiro,  em  caráter
irrevogável, irretratável e de forma incondicional ao
disposto  nas  condições,  critérios  e  normas  gerais
reguladoras de Emissão, Utilização e Administração
do CARTÃO BONSUCESSO - VISA. 

Logo,  restando  devidamente  comprovado  que  o
promovente  realizou  saques  e  compras  no  cartão  a  ele  disponibilizado  pela
instituição  financeira,  imperioso  se  torna  reconhecer  a  legalidade  nos  descontos
realizados em sua folha de  pagamento,  levando em consideração que o  contrato
firmado entre as partes, assim previa.

Nesse norte, assim decidiu o Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, em caso similar:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  -  NULIDADE  DE
CONTRATO  -  IMPOSSIBILIDADE  -  DANOS
MATERIAS  E  MORAIS  -  NÃO  CABIMENTO  -
COBRANÇA INDEVIDA -  NÃO  OCORRENCIA -
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SENTENÇA  MANTIDA.  
- O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições  financeiras.  
- Não há que se falar em nulidade de contrato, se as
partes  contratantes  são  capazes  e  as  condições
contratuais  foram  livremente  pactuadas  e  aceitas
segundo  autonomia  de  vontades.  
- Se a natureza do contrato celebrado entre as partes
foi  a  de  cartão  de  crédito,  não  se  aplica  as  taxas
utilizadas para contrato com modalidade diversa da
que  fora  contratado  (Empréstimo  Consignado);
tendo  o  desconto  em  folha  ocorrido  apenas  como
forma de pagamento da dívida, conforme pactuado. 
-  Não comprovada ilicitude na contratação, não há
que  se  falar  em  indenização  em  perdas  e  danos
morais.  
-  Não  detectando  cobrança  indevida,  inexiste
restituição de valores. (AC nº 1.0024.13.158182-9/002,
Rel. Des. Pedro Aleixo, J. 16/12/2015).

Ainda,  insta  registrar  que  em  momento  algum,  a
assinatura aposta no pacto juntado aos autos pelo recorrente, fora impugnada pelo
autor, ao contrário, em sua peça de ingresso ele afirma que, de fato, firmou contrato
com a ora recorrente.

Desta  feita,  inexistindo  divergência  entre  as
cobranças e o contrato firmado entre as partes, não há que se falar em indenização
por danos morais. Na mesma medida em que não se comprovou cobrança indevida,
impossível haver restituição de valores.

Por fim, os autos dão conta que o autor/recorrido é
alfabetizado,  sendo  certo  que  a  segunda  via  de  sua  carteira  de  identidade  está
encartada à fl. 12.
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Por consequência, inverto a obrigação de suporte do
ônus  sucumbencial,  condenando  o  autor  ao  pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa,
com arrimo  no  art.  85,  §2º,  do  Código  de  Processo  Civil,  observada  a  condição
suspensiva de exigibilidade desses valores, em face da gratuidade de justiça de que
goza o vencido, nos moldes do art. 98, §3º, da legislação processual civil. 

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO AO APELO,
por entender que inexiste dano moral passível de indenização, bem como valor a ser
restituído à parte autora.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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