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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete de Desembargador

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0002329-11.2014.815.2003
ORIGEM: 4a Vara Regional de Mangabeira (Comarca da Capital)
RELATOR: Juiz Ricardo Vital de Almeida, convocado,  com jurisdição
limitada,  em substituição à Desa Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
APELANTE: Edvaldo Cassimiro Nunes
ADVOGADA: Maria da Penha Gonçalves dos Santos (OAB/PB 7654)
1o APELADO: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO: Rafael Sganzerla Durand (OAB/PB 211.648-A)
2o APELADO: Caburé Vida Clube de Seguros
ADVOGADA: Suellen Castro da Silva Farias (OAB/RS 67.635)

APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MORAIS.  DESCONTO  EM  CONTA
CORRENTE DE SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DA  REGULAR  CONTRATAÇÃO  PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E SEGURADORA. CARACTERIZAÇÃO DE
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, DECORRENTE DA COBRANÇA
REITERADA POR SERVIÇO DE SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO
MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO.

-  “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.” (art. 14 do CDC).

-  O banco  demandado,  por  ter  procedido  a  descontos  na  conta
corrente  do  autor,  a  mando da  seguradora,  mas sem que tenha
comprovado a expressa autorização dela, também contribuiu para a
caracterização do dano moral, sendo solidária a condenação.
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- Do TJPB: “A indenização por dano moral deve ser fixada mediante
prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade,
observados  a  finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano
experimentado,  bem como  o  grau  de  culpa.  Simultaneamente,  o
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.”
(Acórdão/Decisão  do  processo  n.  00010221820138150011,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA, j.
em 17-03-2016).

- Recurso provido. 

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso apelatório.

EDVALDO  CASSIMIRO  NUNES interpôs  apelação  cível  contra  o
BANCO DO BRASIL S/A e CABURÉ VIDA CLUBE DE SEGUROS, visando à
reforma da sentença (f.  131/134) proferida pelo Juízo de Direito  da 4a Vara
Regional  de  Mangabeira  (Comarca  da  Capital),  que,  nos  autos  da  ação  de
indenização  por  danos  morais  e  materiais  c/c  repetição  de  indébito,  julgou
parcialmente procedente o pedido exordial.

A decisão hostilizada contém a seguinte ementa:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  C/C
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DÉBITO  EM  CONTA.  SEGURO  NÃO
CONTRATADO. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO QUE NÃO
ENSEJA  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PEDIDOS  JULGADOS
PARCIALMENTE PROCEDENTES.

Em seu apelo (f. 137/142), o autor requereu a reforma parcial da
sentença, alegando a existência de dano moral passível de indenização.

Contrarrazões de Caburé Vida Clube de Seguros (f. 156/161).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 165/168).
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É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
Relator

Compulsando  o  caderno  processual,  verifico  que  a  demanda
funda-se  na  discussão  acerca  da  existência  de  dano moral advindo  da
contratação  fraudulenta  de  seguro  descontado  em conta  corrente  da  parte
autora.

A sentença, na parte que interessa, consignou o seguinte:

No tocante à indenização por danos morais,  tenho que não merece
prosperar,  pois,  para  sua  concessão,  seria  imprescindível  a
comprovação  do  abalo  moral,  consubstanciado  na  afronta  a  algum
dos atributos da personalidade, o que não observo da narrativa dos
autos.

Não  se  está  dizendo,  com  isso,  que  à  parte  autora  não  foram
ocasionados  inconvenientes.  Reconhece-se  que  a  situação
atravessada  é  capaz  de  ensejar  desconforto.  Tal,  contudo,  não
alcança o patamar de autêntica lesão a atributo da personalidade, de
modo a ensejar  reparação. Cuida-se,  na verdade, de aborrecimento
comum  à  vida  cotidiana,  não  indenizável,  pois.  Para  que  restem
ocasionados  danos  morais,  é  necessário  se  verificar  situação
excepcional, em que presentes sentimento como a dor, o vexame, a
humilhação – os quais não vislumbro no caso concreto. (sic, f. 133).

Insurge-se o apelante quanto à existência de dano moral passível de
indenização.

Como é cediço, a relação jurídica exposta nos autos está sujeita ao
regime do Código de Defesa do Consumidor. Logo, incide a inversão do ônus da
prova,  nos  termos  do  art.  6º,  inciso  VIII,  na  medida  em  que,  alegada  a
inexistência  de  relação  jurídica,  incumbe  à  parte  ré  comprovar  a  efetiva
contratação entre as partes.

In casu, vale salientar que o promovente é correntista do Banco
do  Brasil  (conta  corrente  n.  18.529-9),  recebendo,  mensalmente,  seus
proventos  nessa  conta.  Todavia,  nos  dias  31/01/2014,  05/02/2014  e
28/02/2014, verificou que foi  retirado, indevidamente, de sua conta um
total de R$ 115,00 (cento e quinze reais), referente ao pagamento de um
seguro, conforme se verifica nos extratos de f. 12/14.
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Examinando o processo, impõe-se observar que dúvida não há
quanto  à  inexistência  de  prova (f.  28/43  e  74/109)  de  que  o  autor
tenha contratado o serviço de “seguro”, que restou descontado em sua conta
corrente a partir de janeiro de 2014.

A referida prova, como se sabe, caberia à parte demandada, nos
termos do art.  373,  II,  do CPC,  que atribui  ao réu  o ônus de  provar  os
fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor , o que não
ocorreu no feito.

Logo,  não há nos autos elemento algum que alicerce a  tese das
instituições demandadas, uma vez que não trouxeram documentação hábil para
desconstituir o direito pleiteado pelo autor.

A circunstância  vivida  pelo  demandante  traduz  hipótese  de  dano
moral,  ultrapassando os  limites  do  mero  aborrecimento,  tanto  que exigiu  o
ingresso  em  juízo,  inviabilizada  a  solução  por  via  administrativa  (f.  03),
impondo-se, assim o dever de indenizar.

Ressalto, ainda, a condição financeira do apelante  (motorista), que
percebe vencimentos  muito modestos,  e, ao longo dos  meses  de  janeiro  e
fevereiro de 2014, teve, de forma reiterada (três vezes), parte de seus recursos
indevidamente descontados (f. 12/14).

Nesse contexto, a incidência reiterada de descontos irregulares em
conta corrente gera grave transtorno ao correntista, pois compromete seu já
pequeno orçamento mensal. 

Ademais,  ainda  que  os  descontos  sejam  pouco  expressivos,  se
considerada a renda modesta do apelante, é inegável o comprometimento de
sua manutenção mensal. 

Anoto que, nesse particular, o banco demandado, por ter procedido
a descontos na conta corrente do autor, a mando da seguradora, mas sem que
tenha  comprovado  a  expressa  autorização  dela,  também contribuiu  para  a
caracterização do dano moral, sendo solidária a condenação.

Eis precedentes jurisprudenciais nesse sentido:

RECURSO  INOMINADO  DO  AUTOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM
DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESTITUIÇÃO DE TARIFAS
INDEVIDAMENTE  COBRADAS. DESCONTO  EM  CONTA  CORRENTE.
SERVIÇO  DE  SEGURO  NÃO  CONTRATADO.  AUSÊNCIA  DE
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COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DESCONTOS  ILEGAIS. RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DA
QUANTIA  INDEVIDAMENTE  COBRADA  E  COMPROVADA  NOS  AUTOS.
ART.42  DO  CDC.  DANOS  MATERIAIS  LIMITADOS  À  QUANTIA
COMPROVADAMENTE  COBRADA.  ÔNUS  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  CARACTERIZADA,
DECORRENTE  DA  COBRANÇA  REITERADA  POR  SERVIÇO  DE
SEGURO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 7.000,00 CONFORME OS PARÂMETROS
DESTA  TURMA  RECURSAL.  SENTENÇA  REFORMADA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA  E  JUROS  MORATÓRIOS  NOS  TERMOS  DO  ENUNCIADO
12.13, ?A?. DAS TRR. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal -
DM92  -  0036086-48.2016.8.16.0014/0  -  Londrina  -  Rel.:  James
Hamilton de Oliveira Macedo - J. 13.02.2017).

APELAÇÃO COM REVISÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO  JURÍDICA  CUMULADA  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS E MORAIS – DÉBITO EM CONTA CORRENTE DE PARCELA
DE  SEGURO  NÃO  CONTRATADO  –  INEXISTÊNCIA  DE
AUTORIZAÇÃO  DO  CONSUMIDOR  PARA  QUE  A  SEGURADORA
PLEITEASSE  O  DÉBITO  DAS  PARCELAS  JUNTO  AO  BANCO  -
SOLIDARIEDADE  ENTRE  CORRETORA  E  SEGURADORA  –  DANO
MORAL –  CRITÉRIOS DE PRUDÊNCIA E RAZOABILIDADE – SENTENÇA
MANTIDA  -  RECURSOS  NÃO  PROVIDOS.  (TJSP;  Apelação  0126331-
72.2010.8.26.0100;  Relatora  Cláudia  Sarmento  Monteleone;  Órgão
julgador:  13ª  Câmara  de  Direito  Privado;  Data  do  julgamento:
21/10/2016; Data de registro: 21/10/2016). 

Com  relação  ao quantum indenizatório,  deve-se  considerar  as
circunstâncias  do  caso  concreto,  o  potencial  econômico  dos  ofensores,  a
necessidade  de  evitar-se  o  enriquecimento  ilícito,  bem  como  se  coibir  a
reiteração da conduta. Nesse cenário, a importância de R$ 3.000,00 (três mil
reais) se mostra adequada.

Ante o  exposto,  dou provimento ao apelo,  para  reformando a
sentença, condenar os promovidos, solidariamente, ao pagamento do valor R$
3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais.

Fixo os honorários advocatícios recursais em 10% (dez por cento) do
valor  da  condenação,  em  favor  do  patrono  do  apelante,  considerando  o
acréscimo  de  trabalho  decorrente  da  interposição  do  presente  apelo  e  a
necessidade de manter-se acompanhando o feito. 

É como voto.
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Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador  OSWALDO
TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do  julgamento  com
ESTE RELATOR (Juiz de Direito Convocado, com jurisdição limitada, em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à  Sessão a  Excelentíssima Doutora LÚCIA DE FÁTIMA
MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 1o de agosto de
2017.

Juiz Convocado RICARDO VITAL DE ALMEIDA
                           Relator
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