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ACÓRDÃO
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0004443-25.2012.815.0181
Origem : 5ª Vara da Comarca de Guarabira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco do Bradesco S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)
Apelado : Espólio de Hermes Gomes de Araújo, representado por sua 

  inventariante
Advogado : Humberto de Sousa Félix (OAB/RN nº 5.069)
Recorrente : Espólio de Hermes Gomes de Araújo, representado por sua 

  inventariante
Advogado : Humberto de Sousa Félix (OAB/RN nº 5.069)
Recorrido : Banco do Bradesco S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB nº 17.314-A)

APELAÇÃO. AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO.  DESCONTOS.
OCORRÊNCIA  DE  AUTORIZAÇÃO  PELO
CORRENTISTA.  DANOS  MORAIS.
INVIABILIDADE.  EXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO
JURÍDICO.  PACTUAÇÃO  ENTRE  AS  PARTES.
COMPROVAÇÃO.  ACERVO  PROBATÓRIO
SUFICIENTE. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  188,  I,  DO  CÓDIGO
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CIVIL.  DEVER DE INDENIZAR. INVIABILIDADE.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.

- Confirmada a celebração de negócio jurídico entre
as  partes,  não  há  que  se  falar  conduta  ilícita  da
instituição financeira, tampouco em desconstituição
da dívida.

- Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, os atos
praticados  no  exercício  regular  de  um  direito
reconhecido  não  constituem  ilícitos,  pelo  que  não
sujeitam  quem  os  pratica  a  responsabilização  por
eventual dano.

RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA C/C REPETIÇÃO DE DÉBITO C/C
INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
INCONFORMISMO  DA  PARTE  AUTORA.
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E JUROS DE
MORA  DEVIDOS  A  PARTIR  DO  EVENTO
DANOSO. DESPROVIMENTO.

- Tendo o desconto na conta bancária da então parte
autora  sido  realizado  com  a  devida  autorização,
afastada  a  pretensão  de  auferir  danos  morais,  ou
retificar  a  data  de  incidência  dos  juros  de  mora
arbitrada.

- Afastada, em sede de apelação, a responsabilidade
da instituição financeira, encontram-se prejudicadas
as  sublevações  carreadas  no  reclamo  adesivo,
referentes  à  majoração  dos  danos  morais,  ou
consectários legais advindos da condenação.

Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0004443-25.2012.815.0181                                                                                                                                                    2



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover a apelação e desprover o recurso
adesivo.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 166/179, interposta pelo
Banco Bradesco S/A, combatendo a sentença de fls. 160/164, proferida pela Juíza de
Direito da 5ª Vara da Comarca de Guarabira, que, nos autos da Ação Declaratória c/c
Repetição de Indébito  e Indenização ingressada por  Hermes Gomes de Araújo,
julgou  parcialmente  procedente  o  pleito  formulado  na  exordial,  consignando  os
seguintes termos:

Ante o exposto, e atento a tudo o mais que dos autos
constam e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente
pedido e, em consequência, condeno o promovido no
pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de
indenização  por  danos  morais,  em favor  do  autor,
quantia  esta  devidamente  corrigida  pelos  índices
oficiais aplicados pela Justiça, a contar da data desta
sentença, acrescidos de juros moratórios de 1%am, a
incidir da data da citação.

Em  suas  razões,  a  instituição  bancária  postulou  a
reforma da sentença, inaugurando sua peça de inconformismo com a declaração de
que  houvera  prova  acerca  da  autorização  para  desconto  nos  proventos  do  então
subscritor.  Por  conseguinte,  sustenta  a  inocorrência  de  dano  moral,  afastando  a
pretensão  para  auferir  repetição  de  indébito  ou  quantum indenizatório.  Requer  a
determinação  para  declarar  recíproca  a  verba  de  sucumbência,  bem  como  o
prequestionamento de dispositivos legais, a saber: art. 186 e art. 944, parágrafo único,
ambos do Código Civil.
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Nas  contrarrazões  lançadas  às  fls.  217/231,  o
recorrido faz uma sinopse fática da lide, para preambularmente, alegar a existência
de preclusão no tocante à ocorrência do contrato de empréstimo. Outrossim, defende
a  ocorrência  de  danos  morais  passíveis  de  indenização  em  valor  razoável  e
proporcional. 

Com  o  falecimento  do  promovente,  houve  a
habilitação de sua esposa nos autos, na condição de inventariante do espólio, ocasião
em que forcejou  RECURSO ADESIVO às fls. 242/251, requerendo a majoração da
ofensa extrapatrimonial para o montante de R$ 16.999,68 (dezesseis mil novecentos e
noventa e nove reais e sessenta e oito centavos), com juros de mora arbitrados desde
o evento danoso, nos moldes da Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça. 

Contrarrazões ausentes, segundo certidão de fl. 255.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo  Civil  de  1973,  consubstanciado,  ainda,  no  art.  169,  §1º,  do  Regimento
Interno do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

Hermes Gomes de Araújo moveu a presente  Ação
Declaratória c/c Repetição de Indébito e Indenização, em face do Banco Bradesco
S/A, objetivando a condenação do demandado ao pagamento de verba indenizatória
a título de dano moral,  bem como seja declarada a inexistência do débito,  com a
respectiva  restituição,  alegando,  para  justificar  seu  pleito,  que,  nada  obstante  a
realização  de  ter  firmado  empréstimo  consignado  para  descontos  em  sua  conta-
corrente, não reconhece o valor descontado de R$ 186,00 (cento e oitenta e seis reais),
tornando-se, portanto, indevido o empréstimo, máxime pelo comprometimento de
quantia considerável dos vencimentos.
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Com o  parcial  acolhimento  do  pedido,  a  Juíza  de
Direito  condenou ao  pagamento  de  indenização  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
aduzindo sobre a ilicitude do ato da instituição financeira, fls. 162/163:

No caso dos  autos,  resta  demonstrada que a parte
autora não celebrou o contrato de empréstimo, posto
que  a  própria  parte  promovida  alegou  que  “…
aparentemente terceiro estranho à lide, utilizando-se
dos documentos  da parte  autora,  realizou contrato
junto ao promovido” (fl. 57).
Sendo  assim,  resta  evidenciado  a  ausência  de
manifestação  de  vontade  da  parte  autora  na
celebração do contrato.

Assiste razão ao banco recorrente, nada obstante as
alegações declinadas à fl. 57, de culpa exclusiva de terceiro, que poderia ter usado
documentos da vítima.

Isso porque, ao compulsar a documentação acostada
às fls. 93/105, há prova de ter o autor formalizado autorização para descontos junto à
instituição  demandada,  subscrita  e  com  juntada  de  documentos  pessoais,  o  que
afasta o pagamento da indenização em danos morais.

Acontece que a existência de tal autorização não tem
o condão de ensejar danos morais passíveis de indenização, tampouco desconstituir a
dívida perante o Banco do Bradesco S/A.

No multicitado contrato, há prova inequívoca de ter
Hermes Gomes de Araújo, portador do CPF nº 094.927.984-68, o mesmo declinado
pela  promovente  na  exordial,  firmado  o  contrato  de  empréstimo.  E,  uma  vez
ajustado, caberia ao contratado creditar o valor financiado de R$ 5.825,59 (cinco mil
oitocentos  e  vinte  e  cinco  reais  e  cinquenta  e  nove  centavos),  cobrar,  mediante
desconto na conta da parte autora, a importância ajustada.
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Nessa senda, nos termos do art. 927 c/c o 186, ambos
do  Código Civil, para  que haja  o  dever  de indenizar,  imprescindível  a  presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. 

Contudo,  tais  pressuposto  não  restaram  atendidos,
pois a conduta da instituição financeira tem respaldo legal, haja vista o art. 188, I, do
Código Civil, enunciar não constituir atos ilícitos os praticados “no exercício regular
de um direito reconhecido”. Assim, amoldando-se a conduta questionada ao conceito
de exercício regular de um direito, dela não surge o dever de indenizar.

Portanto,  somente  haveria  a  possibilidade  de
responsabilização civil do demandado se comprovada alguma conduta ilícita sua, o
que  não  ocorreu.  Em  outras  palavras,  “A responsabilidade  civil  e  o  dever  de
indenizar surgem apenas com a concreta comprovação da conduta ilícita, de modo a
caracterizar  o  dano  moral,  fato  que  não  aconteceu  nos  autos.”  (TJPB;  AC
001.2006.007739-1/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Aluizio
Bezerra Filho; DJPB 22/05/2013; Pág. 12).

Nesse sentido, o seguinte julgado deste Sodalício:

DIREITO CIVIL. DANOS MORAIS. COBRANÇA.
DÍVIDA  EXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  DANO
MORAL.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO  DIREITO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  188,  I,  DO  CÓDIGO
CIVIL.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Segundo o disposto no art. 188, I, do CC, não comete
ato  ilícito  quem  atua  no  exercício  regular  de  um
direito  reconhecido.  (TJPB;  AC  200.2009.040543-
8/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
20/08/2013; Pág. 9). 
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Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria,
senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
EMPRÉSTIMO.  DESCONTO  EM  FOLHA.
NEGÓCIO  JURÍDICO.  EXISTÊNCIA.  DANOS
MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA
MANTIDA. I. Comprovado nos autos que as partes
celebraram contrato de empréstimo consignado, com
expressa  autorização  para  desconto  em  folha  de
pagamento, deve ser julgado improcedente o pedido
de declaração de inexistência de negócio jurídico. II.
O desconto de parcela de empréstimo em folha de
pagamento  realizado  com  base  em  autorização
expressa  do  devedor  não  configura  ato  ilícito  e
consubstancia-se em exercício regular do direito, nos
termos  do  art.  188,  inciso  I,  do  Código  Civil.  III.
Recurso  não  provido.  (TJMG;  APCV
1.0223.12.002935-8/001; Rel. Des. Vicente de Oliveira
Silva; Julg. 18/11/2014; DJEMG 28/11/2014).

Convém,  ainda,  esclarecer  que  a  indenização  por
danos  morais  perseguida  consistiria  na  possível  falha  da  prestação  do  serviço
efetuado pela instituição financeira e a inversão do ônus da prova, por si só, não tem
o poder de atribuir veracidade às alegações da promovente,  apenas facilita a sua
defesa, concluindo-se, portanto, que não se trata de medida que implica, necessária e
diretamente,  na  procedência  do  pleito  inicial,  justamente  por  não  isentar  a
demandante da obrigação de comprovar os fatos constitutivos do direito pretendido,
tal como lhe determina o inciso I, do art. 373, do Código de Processo Civil.

A propósito, colaciono o julgado a seguir:

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
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ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM  GARANTIA.
INADIMPLÊNCIA.  BUSCA  E  APREENSÃO  DE
VEÍCULO  EM  AÇÃO  AUTÔNOMA.  MEDIDA
JUDICIAL  CABÍVEL.  EXERCÍCIO  REGULAR  DE
DIREITO.  ATO  ILÍCITO  INEXISTENTE.  DANOS
MORAIS DESCARACTERIZADOS. SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  APLICAÇÃO  DO
ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO.  IRRESIGNAÇÃO.  RETRATAÇÃO
REQUERIDA.  IMPOSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA
DE  ARGUMENTO  CAPAZ  DE  MODIFICAR  O
ENTENDIMENTO ADOTADO PELA RELATORIA.
PRECEDENTES.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM
OBJURGADO.  AGRAVO  CONHECIDO.
DESPROVIMENTO.  -  Ao relator  é  facultado negar
seguimento  ao  recurso  quando  se  afigurar
manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou
prejudicado, ou a pretensão deduzida se confrontar
com  súmula  ou  jurisprudência  predominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou
de Superior Tribunal de Justiça; ou provê-lo quando,
ao contrário, a decisão recorrida estiver em confronto
com súmula ou jurisprudência dominante daqueles
tribunais  superiores.  Circunstâncias  nas  quais  se
impõem  a  manutenção  do  decisum.  -  Inexistindo
motivos  para  retratação,  nega-se  provimento  ao
Agravo  Interno  interposto  em  face  de  decisão
monocrática  que  negou  seguimento  ao  recurso  de
apelação. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00206772020138152001,  3ª  Câmara Especializada
Cível, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em
26-01-2016) 

Ademais, como não se atestou a má-fé da instituição
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financeira, não agiu acertadamente a magistrada quando condenou a demandada em
danos morais.

Por conseguinte, ao examinar as sublevações insertas
no recurso adesivo, atinentes à majoração do quantum indenizatório e da adoção da
Súmula nº 54, do Superior Tribunal de Justiça à espécie, declaro a prejudicialidade do
reclamo.

No tocante a fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras, “A indenização por dano
moral  deve  proporcionar  ao  lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que
produza  impacto  ao  causador  do  mal  capaz  de  dissuadi-lo  de  igual  e  novo
atentado,  sem  significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC
0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

No  entanto,  com  o  afastamento  da  indenização
articulada na inicial, não há que se falar em majoração dos danos morais, tampouco
em juros  moratórios  devidos  desde o  evento  danoso,  haja  vista  que,  na hipótese
telada,  a  relação  é  contratual,  afastando  o  entendimento  sumulado  pela  Corte
Superior de Justiça. 

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO E DESPROVER O RECURSO ADESIVO.

É o VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
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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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