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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  SABEMI Previdência Privada - Advs.: Homero Bellini Junior e 
outros

Apelada: Maria Thereza de Jesus Cirne da Cunha – Adv.: Valter Marques 
de Carvalho

Recorrente:  Maria  Thereza  de  Jesus  Cirne  da  Cunha –  Adv.:  Valter 
Marques de Carvalho

Recorrida: Sabemi Previdência Privada - Advs.: Homero Bellini Junior e 
outros 

EMENTA:  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  DE 
PREVIDÊNCIA  PRIVADA.  DANO  MORAL  E 
MATERIAL  CONFIGURADOS.  INDENIZAÇÃO. 
CARÁTER PEDAGÓGICO. MAJORAÇÃO QUE SE 
IMPÕE.  DESPROVIMENTO  DO  APELO. 
PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.
-  O  constrangimento  existente  no  caso  em 
tela  é  patente,  pois  o  banco  apelante,  sem 
tomar  as  cautelas  necessárias,  efetivou,  de 
forma  indevida  e  sem  o  conhecimento  da 
parte  apelada,  um  contrato  de  empréstimo 
consignado em folha, ocasionando-lhe danos 
de ordem material e moral, uma vez que teve 
retirado  do  seu  contracheque,  quantia 
razoável, quando comparado o total recebido 
a título de proventos de aposentadoria.
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- O quantum referente ao dano moral fixado, 
deve  revelar  um  caráter  pedagógico  e 
razoável, com o fim específico de combater a 
impunidade,  desestimular  a  reincidência  e 
compensar, ao menos minimamente, a vítima 
do ato ilícito.

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  rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, 
negar provimento ao apelo e dar provimento ao recurso adesivo, nos 
termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Tratam-se de  Apelação Cível  interposta  por SABEMI 
Previdência Privada  (fls. 207/219) e  Recurso Adesivo manejado por 
Maria Thereza de Jesus Cirne da Cunha (fls. 231/239), em face de 
sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 
198/205)  nos  autos  da  Ação  de  Ressarcimento  por  Danos  Morais  e 
Materiais ajuizada pela recorrente em face do apelante.

A Magistrada singular julgou  procedente  o  pedido 
autoral para condenar a promovida ao pagamento de uma indenização no 
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à autora, a título de danos morais, 
corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir da sentença, acrescidos de 
juros  de  mora  de  1%,  a  contar  do  ato  ilícito  praticado  pela  Sabemi 
Previdência Privada, além do pagamento de R$ 466,09, sem prejuízo das 
parcelas que tenha sido descontadas a partir do ajuizamento da demanda, 
acrescidos  de  juros  de  mora  de  1%  a  contar  a  partir  da  citação  e 
corrigidos  monetariamente  a  partir  do  desconto  indevido.  Por  fim, 
condenou a demandada ao pagamento de custas processuais e honorários 
advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada,  Sabemi  Previdência  Privada  recorreu, 
ventilando a preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que 
não haveria vinculação jurídica material necessária para legitimar a sua 
inserção  no  polo  passivo  da  demanda.  No  mérito,  alegou  que  seriam 
legais os descontos realizados e, por fim, pediu o provimento do apelo.
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Por  sua  vez,  a  autora  interpôs  Recurso  Adesivo  ao 
apelo,  objetivando  a  majoração  do  quantum  indenizatório,  a  título  de 
danos morais, para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As partes não ofereceram contrarrazões aos recursos, 
conforme certidão de fl. 263.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 270/274, 
opinou pela rejeição da preliminar, sem se pronunciar sobre o mérito da 
demanda.

É o relatório.

V O T O

Desde já,  deve-se esclarecer  que ambos os  recursos 
serão analisados em conjunto, por dizerem respeito a matérias relaciona-
das aos mesmos fatos.

Preliminar de ilegitimidade passiva

Sabemi  Previdência  Privada  ventilou,  inicialmente,  a 
preliminar de ilegitimidade passiva, sob a alegação de que não haveria 
vinculação jurídica material necessária para legitimar a sua inserção no 
polo passivo da demanda.

Pois bem. Ao analisar a contestação apresentada pela 
SABEMI (fls. 49/63) é possível se perceber que a demandada reconhecer 
ser parte legítima em relação a um contrato de abertura de crédito que 
ensejou no desconto do valor de R$ 1.044,98 (um mil e quarenta e quatro 
reais e noventa e oito centavos), além do plano de previdência privada, 
cujo custo mensal é de R$ 3,00 (três reais).

Em verdade a apelante alega ser parte ilegítima no pre-
sente feito, sob a alegação de que a discussão existente nos autos versa 
sobre um contrato de seguro de vida com cobertura por morte acidental, 
de custo mensal no valor de R$ 7,00 (sete reais), sendo que este negócio 
jurídico teria sido firmado com a SABEMI Seguradora S/A, pessoa jurídica 
diversa da apelante.
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Todavia, é a própria apelante quem afirma ser respon-
sável pelos descontos do contracheque da apelada, repassando-os para a 
SABEMI Seguradora S/A. Logo, não há dúvidas que a apelante tem partici-
pação na prestação do serviço, na condição de intermediadora, o qual, 
como será analisado no mérito, possui vícios.

O art. 3º do CDC inclui no conceito de fornecedor toda 
e qualquer pessoa que participa da cadeia de fornecimento de produtos ou 
serviços, pouco importando sua relação direta ou indireta, contratual ou 
extracontratual com o consumidor.

Deste modo, é incontestável a legitimidade da apelante 
para figurar no polo passivo da presente demanda, motivo pelo qual RE-
JEITO A PRELIMINAR.

MÉRITO

Analisando as razões do apelo, tem-se que a instituição 
de previdência privada 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  da  apelante,  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, também, a tese 
de que a instituição de previdência privada comprovou a existência de 
autorização para a realização dos descontos no contracheque da autora.

No caso em epígrafe,  é  evidente a má prestação de 
serviços por parte da apelante, que, indevidamente, efetivou um contrato 
de empréstimo consignado em folha, no nome da autora, descontando 
valores ilegais na sua aposentadoria,  acarretando-lhe constrangimentos e 
abalos de ordem moral. 

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

Além de que, frise-se, que na há nos autos qualquer 
comprovação  da  existência  do  contrato  de  empréstimo assinado  pela 
recorrida.
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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).

Neste 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.

Conforme 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”.

Compulsando  atentamente  o  caderno  processual, 
percebe-se, por meio do laudo pericial de fls. 167/168, que as assinaturas 
firmadas nos contratos de abertura de crédito e de previdência privada ora 
discutidos são falsas, ou seja, não foram realizadas pela autora/apelada. 
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Assim,  restou evidenciado  que a  SABEMI  Previdência 
Privada  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 da apelante foi 
medida  irregular,  ilegal,  desvestida  de  qualquer  veracidade,  tendo  em 
vista a ausência de qualquer fato que prove o contrário, perfazendo-se 
sua insurgência em mera alegação.

Quanto ao pedido formulado no Recurso Adesivo,  no 
sentido  de  que  seja  reformada  a  sentença  para  majorar  o  quantum 
indenizatório fixado pelo magistrada de primeiro  grau,  entendo que as 
razões recursais merecem prosperar.

A magistrada  a quo, arbitrou o valor da indenização a 
título de danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerando as 
circunstâncias do caso concreto.

É interessante salientar que não há um critério seguro 
para a fixação do valor dos danos morais. Entretanto, a jurisprudência 
vem se consolidando no sentido de que a indenização por danos morais 
deve considerar a capacidade econômica da causadora do dano moral, a 
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condição pessoal da vítima, bem como a extensão do dano. Além disso, o 
valor não pode ser irrisório, ao ponto de afastar o caráter pedagógico da 
medida,  mas  também  não  pode  ser  tão  elevado  a  ponto  de  gerar 
enriquecimento sem causa da vítima. 

Neste sentido, importante colacionar o seguinte julgado 
lapidar do STJ:

“DANO  MORAL.  REPARAÇÃO.  CRITÉRIOS  PARA 
FIXAÇÃO  DO  VALOR.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR, 
EM QUANTIA MENOR.
Na  fixação  do  valor  da  condenação  por  dano 
moral, deve o julgador atender a certos critérios, 
tais  como  nível  cultural  do  causador  do  dano; 
condição  sócio-econômica  do  ofensor  e  do 
ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se 
for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no 
psiquismo do ofendido e as repercussões do fato 
na comunidade em que vive a vítima.
Ademais,  a  reparação  deve  ter  fim  também 
pedagógico, de modo a desestimular a prática de 
outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, 
a  condenação  de  contributo  a  enriquecimentos 
injustificáveis.
Verificada condenação anterior, de outro órgão de 
imprensa,  em  quantia  bem  inferior,  por  fatos 
análogos, é lícito ao STJ conhecer do recurso pela 
alínea c do permissivo constitucional e reduzir  o 
valor arbitrado a título de reparação.
Recurso conhecido e, por maioria, provido.” (grifos 
nossos)  (STJ,  REsp  355.392/RJ,  Rel.  Ministra 
NANCY  ANDRIGHI,  Rel.  p/  Acórdão  Ministro 
CASTRO  FILHO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
26/03/2002, DJ 17/06/2002 p. 258)

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 
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equilíbrio  e  em  parâmetros  razoáveis,  de 
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 pa-
tente, pois a recorrente saiu de uma situação confortável de inércia, den-
tro de sua normalidade, com todas as obrigações devidamente cumpri-
das, para uma atuação positiva, diante do ato ilícito praticado pela SABE-
MI Previdência Privada, 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 pata-
mar 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 resistên-
cia, 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 en-
contrar 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).

Em verdade o quantum referente ao dano moral fixado 
na sentença, não revela um caráter eminentemente pedagógico e razoá-
vel, com o fim específico de combater a impunidade, desestimular a rein-
cidência e compensar, ao menos minimamente, a vítima do ato ilícito
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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  deve  ser  majorada  de  R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em  face  de  todo  o  acima  exposto,  NEGO 
PROVIMENTO  AO  APELO  e  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO 
ADESIVO  para majorar o  quantum  indenizatório de  R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais) para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença em 
todos os seus demais 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.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 28 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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