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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Banco Santander S/A – Advs.: Elisia Helena de Melo Martini e 
Henrique José Parada Simão              

Apelada: Maria Raimunda da Conceição – Adv.: Almir Beserra Leite
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM 
CONSIGNAÇÃO EM FOLHA. NEGÓCIO 
JURÍDICO FIRMADO SEM O CONSENTIMENTO 
DA PARTE. IRREGULARIDADE. MÁ 
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA INSTITUIÇÃO 
FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. 
INDENIZAÇÃO. CARÁTER PEDAGÓGICO. 
FIXAÇÃO CONDIZENTE COM O PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO DO 
APELO.
- O constrangimento existente no caso em tela é 
patente, pois o banco apelante, sem tomar as 
cautelas necessárias, renovou, de forma indevida 
e sem o conhecimento da parte apelada, um 
contrato de empréstimo consignado em folha, 
ocasionando-lhe danos de ordem moral, uma vez 
que teve retirado do seu contracheque, quantia 
razoável, quando comparado o total recebido a 
título de proventos de aposentadoria.

− O quantum referente ao dano moral 
fixado, revela um caráter eminentemente 
pedagógico e razoável, com o fim específico de 
combater a impunidade, desestimular a 
reincidência e compensar, ao menos 
minimamente, a vítima do ato ilícito.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por 
unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco 
Santander S/A (fls. 89/131), em que hostiliza a r. decisão singular de 
fls. 83/86, emanada do Juízo da 1ª. Vara da Comarca de São João do Rio 
de Peixe, a qual julgou parcialmente procedente em Ação de Indenização 
por Danos Morais e Materiais, movida por Maria Raimunda da 
Conceição.

Dos autos, vê-se que a autora, ora recorrida, fora 
surpreendida por descontos em seus proventos de aposentadoria, 
efetuados pelo Banco Santander S/A, ora recorrente, oriundos de um 
suposto empréstimo, em que alega ser totalmente desconhecido, o que 
lhe gerou patente desconforto e angústia.

O magistrado sentenciante, julgou parcialmente 
procedente o feito para cancelar o débito referente ao contrato de 
empréstimo consignado de nº 7169169, com descontos no benefício 
previdenciário da autora, condenando a instituição bancária ao pagamento 
de indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), além da devolução, na forma simples, das parcelas eventualmente 
pagas até a decisão que concedeu a antecipação de tutela, com correção 
monetária contada a partir da sentença e juros de mora de 1% ao mês. 
Por fim, deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o 
banco demandado procedesse ao cancelamento do débito apontado na 
inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária, 
a qual fixou em R$ 100,00 (cem reais) até o montante de R$ 3.000,00 
(três mil reais) em favor da promovente.

Irresignado com o decisum, o Banco Santande S/A 
recorreu, requerendo a reforma da decisão, aduzindo que a cominação da 
multa a ser revertida em favor da recorrida, em caso de desobediência da 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        2



Processo nº. 0001544-90.2011.815.0051

decisão recorrida, representaria uma exacerbação, em contrariedade aos 
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

O apelante afirmou, ainda, que agiu no exercício 
regular de um direito seu ao cobrar à apelada as quantias consignadas em 
seu benefício previdenciário. Asseverou, ainda, que de acordo com os 
documentos acostados aos autos, não haveria como detectar a existência 
de indícios de falsificação ou adulteração, atribuindo a existência de 
fraude a terceiros estelionatários, motivo pelo qual seria impossível 
reconhecer a sua culpa em relação ao suposto dano moral sofrido pela 
apelada.

A instituição financeira recorrente ponderou, também, 
que caberia à autora comprovar a culpa da apelante e que não haveria 
dano moral passível de indenização no caso dos autos. Alternativamente, 
requereu a redução do quantum indenizatório.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pela 
manutenção da sentença (fls. 140/141).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de 
Justiça emitiu parecer às fls. 152/154, sem manifestação quanto ao 
mérito da demanda.

É o relatório.

V O T O

Analisando  o  recurso  apresentado,  tem-se  que  a 
instituição financeira não conseguiu se desincumbir do ônus probatório, 
capaz de rechaçar o ato ilícito, por ela cometido. 

Compulsando atentamente os autos,  tem-se que não 
merece prosperar as alegações do banco recorrente, no sentido de que 
em nenhum momento a apelada sofreu qualquer tipo de constrangimento 
e que dano moral não teria havido. Não pode ser acolhida, ainda a tese de 
que a  instituição  financeira  apenas agiu no exercício regular do seu 
direito.
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No caso em epígrafe,  é evidente a má prestação de 
serviços por parte da instituição financeira que, indevidamente, efetivou 
um contrato de empréstimo consignado em folha, no nome da autora, 
descontando valores ilegais no seu benefício previdenciário,  acarretando-
lhe constrangimentos e abalos de ordem moral. 

Destarte,  o  apelante  incorreu  em  omissão  de  se 
precaver e de tomar as cautelas necessárias para evitar ilegalidades dessa 
natureza.

Além de que, frise-se, que inexiste nos autos qualquer 
comprovação da existência de autorização para renovação de contrato de 
empréstimo assinada pela recorrida.

No caso em epígrafe, trata-se do instituto denominado 
de Teoria do risco do empreendimento, em que o eminente doutrinador 
Sergio Cavalieri Filho, em sua obra  Programa de Responsabilidade Civil, 
assim preleciona:

“... todo aquele que se disponha a exercer alguma 
atividade no mercado de consumo tem o dever de 
responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos 
bens e serviços fornecidos, independentemente de 
culpa.  Este  dever  é  imanente  ao  dever  de 
obediência  às  normas  técnicas  e  de  segurança, 
bem como aos critérios de lealdade, quer perante 
os  bens  e  serviços  ofertados,  quer  perante  os 
destinatários  dessas  ofertas.  A  responsabilidade 
decorre  do  simples  fato  de  dispor-se  alguém a 
realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e 
comercializar produtos ou executar determinados 
serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos 
produtos e  serviços  que oferece no mercado de 
consumo,  respondendo  pela  qualidade  e 
segurança  dos  mesmos”.  (CAVALIERI  FILHO, 
Sergio.  Programa  de  responsabilidade  civil.  8ª 
ed.: Atlas, 2009, São Paulo, p. 475-476).
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Nesse sentido, vislumbra-se a responsabilidade objetiva 
do  fornecedor  de  serviços,  ou  seja,  configura-se  a  responsabilidade, 
independentemente de culpa, apenas se fazendo necessária a presença de 
três requisitos,  quais  sejam: o ato ilícito;  o dano,  quer seja  moral  ou 
material e o nexo de causalidade.

No  mesmo  sentido,  dispõe  o  art.  14  do  Código  de 
Defesa do Consumidor, in verbis:

“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 
inadequados sobre sua fruição e riscos”.

Assim, restou evidenciado que  o Banco recorrente foi, 
no  mínimo,  negligente  ao  não  tomar  as  precauções  devidas  que  a 
celebração do negócio jurídico em comento necessita.

Sobre  o  tema,  importante  colacionarmos  o  seguinte 
julgado:

“Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência 
de  relação  jurídica  cumulada  com  repetição  de 
indébito e indenização por danos morais. Débitos 
na  folha  de  benefício  previdenciário  referente  a 
empréstimo realizado por terceiro. Negligência do 
banco-réu em confirmar a veracidade dos dados 
informados na contratação do mútuo.  Existência 
de  dano  moral  indenizável.  Excesso  na 
condenação. Redução do valor fixado a título de 
danos  morais  pelo  MM.  Juízo  “a  quo”.  Dá-se 
parcial provimento ao recurso de apelação (TJSP, 
5ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Apelação  nº  
0040153-53.2009. 8.26.0554, Rel. Des. Christine  
Santini, j. 3.8.11).”

Desta forma, conclui-se que a conduta do apelante foi 
medida  irregular,  ilegal,  desvestida  de  qualquer  veracidade,  tendo  em 
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vista a ausência de qualquer fato que prove o contrário, perfazendo-se 
sua insurgência em mera alegação.

Portanto,  não há como ser reformada a sentença 
que  determinou  a  restituição,  de  forma  simples,  das  parcelas 
indevidamente  descontadas,  durante  o  período  em  que  ocorreram  os 
descontos indevidos, conforme documento de fl 19.

Com  relação  à  indenização  pelos  danos  morais, 
entendo que a sua fixação foi medida prudente.

Conforme preleciona Savatier: 

"Dano moral é qualquer sofrimento humano que 
não  é  causado  por  uma  perda  pecuniária,  e 
abrange todo atentado à reputação da vítima, à 
sua  autoridade  legitima,  ao  seu  pudor,  à  sua 
segurança  e  tranquilidade,  ao  seu  amor  próprio 
estético, à integridade de sua inteligência, a suas 
afeições, etc" (Traité de La Responsabilité Civile,  
vol.II,  nº  525,  in  Caio  Mario  da  Silva  Pereira,  
Responsabilidade  Civil,  Editora  Forense,  RJ,  
1989).

Na lição do Prof. Carlos Alberto Bittar, “Os danos morais 
plasmam-se, no plano fático, como lesões às esferas da personalidade humana 
situada no âmbito do ser como entidade pensante, reagente e atuante nas 
infrações sociais”. (Reparação civil por danos morais, São Paulo, RT, 1993, p.42). 

Como frisou o Mestre Clayton Reis:

“Portanto, reconheçamos que todas as ofensas 
contra a vida e integridade pessoal, contra o bom 
nome e reputação, contra ma liberdade no 
exercício das faculdades físicas e intelectuais, 
podem causar um forte dano moral à pessoa 
ofendida e aos parentes, por isso mesmo este tem 
o direito de exigir uma indenização pecuniária que 
terá função satisfatória”. (O dano moral e sua 
recuperação, forense, 1983, p. (331).
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De forma escorreita, assim tem se posicionado a mais 
abalizada doutrina:

“A reparação do dano moral cumpre, portanto, 
uma função de justiça corretiva ou sinalagmática, 
por conjugar, de uma só vez, a natureza 
satisfatória da indenização do dano moral para o 
lesado, tendo em vista o bem jurídico danificado, 
sua posição social, a repercussão do agravo em 
sua vida privada e social e a natureza penal da 
reparação para o causador do dano, atendendo à 
sua situação econômica...”. (apud MARIA HELENA 
DINIZ, INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, in 
Revista Jurídica CONSULEX, ano I – n.° 03, 1997)

Não pode ser a pecunia doloris uma satisfação 
simbólica, porque não repercutirá jamais no réu, pois, fatalmente, 
continuará a praticar o mesmíssimo dano. A sua obrigação reparadora há 
de ser sentida, financeiramente, pois é onde mais lhe pode pesar como 
admoestação; ao mesmo tempo em que amenizará a dor moral, a par 
desse caráter exemplar, assinalado antes.

Ademais, o dano moral é presumível, pois assim já 
decidiu o Supremo Tribunal Federal:

“CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO, A TÍTULO DE 
DANO MORAL, NÃO SENDO EXIGÍVEL A 
COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO”  (RT 614/236 
“apud”  JOSÉ RAFFAELLI SANTINI “in”  DANO 
MORAL, pág. 611, Ed. 1997, Editora de Direito).

A quantificação do dano moral deve atender a critérios 
como a extensão do dano, a condição de seu causador, como também a 
da vítima, atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, 
deve ser tal, que sirva de advertência para que o causador do dano e seus 
congêneres se abstenham de praticar tais atos. Veja-se a jurisprudência:

"O valor do dano moral deve ser fixado com 
equilíbrio e em parâmetros razoáveis, de 
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molde a não ensejar uma fonte de 
enriquecimento, mas que também não seja 
apenas simbólico. A honra é um complexo de 
valor social, geradora de prestígio, que deve 
ser cultuada e preservada” (TJ-RJ - unân. Da 
8.a Câm. Civ., reg. Em 19-6-95 - Ap 7240/94 
- Des. Geraldo Batista - Jurema Therezinha 
Jorge Barreto X Rainha Supermercados Ltda).

Sendo assim, no que concerne ao valor indenizatório, 
forma-se o entendimento jurisprudencial, imperante em sede de Dano 
Moral, no sentido de que a indenização pecuniária decorrente não terá 
apenas a função reparatória do prejuízo suportado, mas também, caráter 
punitivo ou sancionatório, pedagógico e repressor. 

O constrangimento existente, no caso em tela, é 
patente, pois a apelada saiu de uma situação confortável de inércia, 
dentro de sua normalidade, com todas as obrigações devidamente 
cumpridas, para uma atuação positiva, diante do ato ilícito praticado pelo 
Banco Santander  S/A, tendo que buscar a prestação jurisdicional, no 
sentido de ver estabelecida a normalidade.

Essa mudança de realidade, derivada de um ato ilícito, 
é medida passível de danos morais, a ser fixado, entretanto, em um 
patamar razoável, apenas para servir de lição para que casos semelhantes 
não venham mais a ocorrer.

Desta feita:

"a idéia de que o dano simplesmente moral não é 
indenizável pertence ao passado. Na verdade, 
após muita discussão e resistência, acabou 
impondo-se o princípio da reparabilidade do dano 
moral. Quer por ter a indenização a dupla função 
reparatória e penalizante, quer pôr não se 
encontrar nenhuma restrição na legislação privada 
vigente em nosso País" (RSTJ 33/513 - Resp. 3 
220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do 
relator Ministro Cláudio Santos).
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Com isso, adotados os critérios da prudência, do bom 
senso e da lógica do razoável, balizados pela doutrina e jurisprudência, 
entendo que a fixação dos danos morais, nos modos como foi firmado 
pela sentença, deve ser mantido no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Por outro lado, não  prospera  a  alegação  do  banco 
apelante, no sentido de que a cominação da multa a ser revertida em 
favor  da  recorrida,  em  caso  de  desobediência  da  decisão  recorrida, 
representaria  uma  exacerbação,  em  contrariedade  aos  princípios  da 
proporcionalidade e razoabilidade.

Ora, na medida em que os requisitos indispensáveis à 
concessão  da  tutela  antecipada  estão  presentes,  e  a  parte  autora, 
fundamentadamente, a requer, a sua concessão pelo juízo sentenciante, 
abalizado  pelos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  não 
permite a possibilidade de reforma.

Conforme  já  analisado  acima,  há  comprovação  nos 
autos quanto à existência de cobrança oriunda de empréstimo indevido, 
motivo pelo qual, a determinação de cancelamento do débito apontado na 
inicial, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária 
fixada em R$100,00 (cem reais) até o montante de R$ 3.000,00 (três mil 
reais) em favor da promovente, é medida razoável e prudente.

Não há, portanto, motivo nenhum para a reforma da 
sentença.

Isto  posto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  no 
sentido de manter a  sentença incólume em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.
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Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Francisco  Seráphico  Ferraz  da  Nóbrega  Filho, Promotor de Justiça 
convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 18 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

R e l a t o r 
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