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ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000103-96.2015.815.2003
Origem : 1ª Vara Regional de Mangabeira
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco do Brasil S/A
Advogado : Rafael Sganzerla Durand – OAB/SP nº 211.648
Apelante : Jairo Firmino Dias
Advogados :  Paula  Monique Formiga de Oliveira  –  OAB/PB nº  20.855 e  Wagner

Veloso Martins – OAB/BA nº 37.160
Apelados : Os mesmos

APELAÇÕES. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DAS
PARTES  LITIGANTES.  ANÁLISE  CONJUNTA.
RELAÇÃO  CONSUMERISTA.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  DESCONTOS  REALIZADOS  EM
CONTA  CORRENTE.  CONSENTIMENTO  DO
CORRENTISTA.  NÃO  COMPROVAÇÃO.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
RESTITUIÇÃO  DEVIDA.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO.  CABIMENTO.  ERRO  INJUSTIFICÁVEL.
DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
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RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO  DA REPARAÇÃO.  REFORMA DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO
DO  PROMOVIDO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
APELAÇÃO DO AUTOR.

- A instituição financeira, na condição de fornecedora
de  serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos
causados  aos  consumidores,  em  virtude  da
deficiência na prestação dos serviços, nos termos do
art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

-  Não  comprovada  a  celebração  do  contrato  de
empréstimo motivador dos débitos  questionados,  é
de se declarar indevidos os descontos realizados no
salário do consumidor, com a  restituição, de forma
dobrada, dos valores indevidamente retirados, tendo
em  vista  a  conduta  negligente  da  instituição
financeira  atrair  a  hipótese  do  art.  42,  parágrafo
único, da legislação protetiva.

- É inegável que os transtornos suportados por quem
tem  descontados  dos  seus  rendimentos  valores
decorrentes de empréstimo não contraído ultrapassa
a  seara  do  mero  dissabor  e  desfaia  o  dever  de
reparação.

- A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  a  fim  atender  ao
caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de
reparação.

Apelação Cível nº 0000103-96.2015.815.2003                                                                                                                                                                                2



VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, desprover a apelação
do promovido e prover parcialmente o apelo do promovente.

Banco  do  Brasil  S/A e  Jairo  Firmino  Dias
ingressaram  com  APELAÇÕES,  fls.  87/94  e  99/108,  respectivamente, contra  a
sentença de fls. 69/70 e 70/V, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Regional de
Mangabeira,  que julgou  procedente,  em parte,  o pedido exordial,  consignando os
seguintes termos:

Assim sendo, à vista do quanto exposto e mais que
dos  autos  consta,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  a  presente  ação,  para  condenar  o
promovido a restituir, em dobro, nos termos do art.
42  do  CDC,  os  valores  relativos  às  parcelas
descontadas  indevidamente,  em  conta-corrente  do
autor, devidamente corrigidos desde a efetivação do
desconto e acrescido de juros de mora a contar da
citação, cujo montante será objeto de liquidação de
sentença.
Por oportuno, condeno a requerente ao pagamento
de custas e honorários advocatícios, este que fixo em
R$ 1.000,00 (mil reais), a teor do §2º, do art. 85, do
CPC.

Em suas  razões,  o  Banco do  Brasil  S/A alega,  em
resumo, regularidade da cobrança questionada e ausência de negligência sua, com
relação  às  transações  efetuadas  com  a  utilização  da  senha  pessoal  de  cliente,  e
sustentando, a um só tempo, o descabimento da devolução dos valores descontados,
tampouco da repetição em dobro, tendo em vista não comprovação de má-fé sua.
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A parte autora, por sua vez, defende a presença dos
requisitos da responsabilidade civil, uma vez que, apesar a ilegalidade dos descontos
no seu salário, não houve a devolução dos valores respectivos, situação que, na sua
ótica, ultrapassa a seara do mero aborrecimento. Postula, por fim, a majoração dos
honorários sucumbenciais para o patamar de R$ 20% (vinte por cento) do valor da
condenação, ou, se mantida a sentença, ser observado o art. 86, parágrafo único, do
Código de Processo Civil, haja vista ter decaído em parte mínima do pedido.

Contrarrazões da parte autora, fls. 114/119, arguindo,
inicialmente, violação ao princípio da dialeticidade recursal, ao fundamento de que o
recurso  apresenta  fatos  alheios  ao  caso  concreto,  e  postulando,  no  mérito,  o
desprovimento da apelação.

O promovido não ofertou contrarrazões, fl. 119/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Adianto, sem mais demora, que a preliminar arguida
em sede  de  contrarrazões,  a  saber,  não  conhecimento  do  apelo  interposto  pelo
Banco do Brasil S/A, em razão da não observância ao princípio da dialeticidade,
não merece guarida.

Isso  porque,  analisando  as  razões  do  recurso  em
questão, percebe-se que o apelante atendeu aos requisitos formais de admissibilidade
previstos no art. 1.010, do Código de Processo Civil, haja vista ter impugnado, de
forma satisfatória, os fundamentos do decisum combatido no que se refere à temática
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objeto da condenação. Eis o dispositivo legal em referência:

Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida
ao juízo de primeiro grau, conterá:
I - os nomes e a qualificação das partes;
II - a exposição do fato e do direito;
III - as razões do pedido de reforma ou de decretação
de nulidade;
IV - o pedido de nova decisão.

Com  efeito,  a  instituição  apelante  impugnou,
especificamente, os fundamentos da sentença no que concerne à determinação de
devolução em dobro dos valores descontados do salário do autor, consoante se vê do
tópico da apelação intitulado “impossibilidade de repetição do indébito”, fl. 91.

Sendo assim, considerando a exposição dos fatos e do
direito  necessários  para  a  reforma  do  decisum  atacado, deve  ser  afastada  a
preliminar.

Passo ao exame do mérito.

Compulsando os autos, verifica-se que Jairo Firmino
Dias ajuizou a presente  Ação de Indenização por Danos Morais c/c Repetição de
Indébito em face do  Banco do Brasil S/A, alegando que o empréstimo consignado
descontado do seu salário é indevido, já que não celebrou nenhum contrato dessa
natureza,  e  sustentando,  ademais,  que  mesmo  ciente  da  ilegalidade  verificada,  o
demandando permaneceu inerte no que se refere à resolução do problema noticiado.

Requereu,  diante  do  panorama  apresentado,  a
devolução em dobro da quantia paga, bem ainda ser indenizado pelos danos morais
suportados.

De  início,  é  importante  ressaltar  que  a  relação
envolvendo os litigantes é tipicamente de consumo, regida pela legislação especial,
por  se  enquadrarem  as  partes,  perfeitamente,  nos  conceitos  de  consumidor  e
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fornecedor, insculpidos, respectivamente, nos arts. 2º e 3º, do Código de Defesa do
Consumidor, os quais preconizam:

Art. 2º - Consumidor é toda pessoa física ou jurídica
que  adquire  ou  utiliza  produtos  ou  serviço  como
destinatário final.
Parágrafo  único  -  Equipara-se  a  consumidor  a
coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis,
que haja intervindo nas relações de consumo.

E,

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

Necessário esclarecer, ainda, que a responsabilidade
pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviço
é objetiva, ou seja, dispensável se torna a comprovação da culpa, sendo certo que o
fornecedor somente se eximirá da responsabilidade se comprovar a inexistência de
defeito  no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro,  consoante
disposto no art. 14, da citada legislação protetiva.

Feitos os esclarecimentos pertinentes, passo ao exame
dos recursos, os quais serão analisados de forma conjunta.

O  documento  acostado  à  fl.  14  demonstra  a
ocorrência  de  descontos  mensais  na  contra-corrente  do  autor,  no  importe  de  R$
118,25 (cento e dezoito reais e vinte e cinco centavos), referente a empréstimo que
afirma desconhecer.
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Nessa senda, é oportuno evidenciar que a instituição
financeira, apesar de dispor de mecanismos necessários para desconstituir o direito
vindicado, não se desincumbiu do ônus que lhe competia, é dizer, não apresentou
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado, conforme art. 373, II,
do Código de Processo Civil.

Caberia ao promovido acostar elementos de provas
hábeis  para  comprovar  a  contratação  motivadora  dos  descontos  efetivados  nos
rendimentos do autor, situação não verificada, tendo em vista não ter acostado cópia
do  contrato  de  empréstimo  devidamente  assinado  pelo  autor,  significa  dizer,  a
legitimidade dos descontos questionados não foi demonstrada.

Percebe-se,  assim,  que  a  instituição  financeira  agiu
com negligência ao efetuar descontos no salário do promovente sem antes adotar os
cuidados  necessários,  com a  finalidade de  conferir  se  ele  tinha  sido  realmente  a
responsável  pela  realização  do  empréstimo.  Tal  situação  caracteriza  o  defeito  na
prestação de serviço e, por consequência, a necessidade de restituição dos valores
indevidamente  cobrados  e  o  dever  de  indenizar,  haja  vista  ser  inegável  os
transtornos suportados por quem tem descontados dos seus rendimentos valores
decorrentes de empréstimo que não contraiu.

Sobre o assunto:

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
SEGUIMENTO  NEGADO  À  APELAÇÃO  CÍVEL.
DESCONTO  CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  CONSENTIMENTO  DO
CORRENTISTA  NÃO  DEMONSTRADO.
ILEGALIDADE.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
POSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
INDENIZAÇÃO  DEVIDA  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Não
pode o banco se valer da apropriação de numerário
em conta corrente, como forma de compensar-se da
dívida  em  face  de  contrato  de  empréstimo,
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notadamente  quando  não  há  prova  de  que  tal
possibilidade tenha sido consentida pelo correntista.
A restituição de quantia indevidamente descontada
pela  instituição  bancária,  deve-se  processar,  em
dobro, quando resta configurado a conduta abusiva e
o  total  desrespeito  do  banco  com  a  parte
hipossuficiente. “não obstante o grau de subjetivismo
que envolve o tema da fixação da indenização, vez
que não existem critérios determinados e fixos para a
quantificação do dano moral, reiteradamente, tem-se
pronunciado esta corte no sentido de que a reparação
do  dano  deve  ser  fixada  em  montante  que
desestimule o ofensor a repetir a falta, sem constituir,
de  outro  modo,  enriquecimento  indevido.  “
indenização  fixada  em  patamar  razoável,  apto  a
reparar  o  dano  e  a  desestimular  a  reiteração  da
conduta.  Desprovimento  dos  recursos.  Não merece
reforma a decisão monocrática que nega seguimento
a apelação interposta em confronto evidente com a
jurisprudência dos tribunais superiores.  […]. (TJPB;
Rec.  0004514-04.2008.815.0331;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 04/06/2014; Pág. 20).

No tocante à 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
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0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das
Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Desse modo, considerando o transtorno sofrido pelo
consumidor que teve que suportar por longo período descontos indevidos no seu
salário, entendo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que arbitro a título
de danos morais, além de se encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e
com  as  condições  financeiras  do  agente  e  da  vítima,  também  é  suficiente  para
compensar a angustia narrada.  O montante estipulado é, ao meu sentir, suficiente
para atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo de reparação.

Concernente  à  forma  de  restituição  dos  valores
indevidamente  descontados,  entendo  que  o defeito  na  prestação  de  serviço
decorrente  de  conduta  negligente  da  instituição  financeira  constitui  engano
injustificável, sendo cabível, portanto, a devolução em dobro, na forma do art. 42,
parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, consoante o seguinte aresto
desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGANDO.  DESCONTO  EM  FOLHA.
FRAUDE.  DANO  MORAL  CARACTERIZADO.
VERBA  DE  NATUREZA  ALIMENTAR.  VALOR
FIXADO  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PRINCIPÍOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIO-NALIDADE.  REPETIÇÃO  EM
DOBRO.  CABIMENTO.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. PROVIMENTO
DO APELO. O desconto indevido nos rendimentos
do autor  decorrente de parcela  de empréstimo não
contratado,  configura  dano  moral  indenizável,  que
nesse caso ocorre de forma presumida (in re ipsa),
prescindindo assim de prova objetiva, mormente por
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se tratar de verba de natureza alimentar. Não agindo
a instituição financeira com a cautela necessária, no
momento  da  celebração  do  negócio,  sua  conduta
não pode ser enquadrada como erro justificável, o
que  enseja  a  devolução  em  dobro  dos  valores
indevidamente  descontados.  (TJPB;  AC
200.2011.007721-7/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 14/11/2013; Pág. 13) – negritei

Com relação às custas processuais e aos honorários
advocatícios estipulados na sentença, devido ao acolhimento da pretensão recursal
do autor e ao contido no art. 85, do Código de Processo Civil, devem ser suportados
pela parte promovida, haja vista ser a parte vencida na relação processual.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A E
DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO DO AUTOR para: a) arbitrar danos
morais em favor de Jairo Firmino Dias no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir  do evento danoso, isto é,  do
primeiro  desconto  indevido,  e  corrigidos  monetariamente  pelo  INPC  desde  o
arbitramento  da  indenização,  conforme Súmula  nº  362,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça;  b)  determinar  que  as  custas  processuais  e  os  honorários  advocatícios
estipulados na sentença sejam suportados pela parte promovida, ora vencida.

É o VOTO.

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

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, em 17 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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