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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  –  EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO –  CONTRATO  CELEBRADO  ENTRE  O
AUTOR  E  A  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  –
AUTORIZAÇÃO  PARA  DÉBITO  EM  CONTA
CORRENTE – INADIMPLÊNCIA DO CONSUMIDOR –
DESCONTOS  PARCELADOS  BUSCANDO  A
QUITAÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR  –  PREVISÃO
CONTRATUAL  –  ILEGALIDADE  –  PRECEDENTES
DO  STJ  –  SÚMULA  603  –  ATO  ILÍCITO  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – ART. 932, IV, "a" do
CPC/15 – DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- O STJ pacificou o entendimento de que é inadmissível
a  apropriação,  pelo  banco  credor,  de  salário  do
correntista, como forma de compensação de parcelas
inadimplidas em contrato de mútuo.

-  Súmula 603  do STJ:  É vedado ao banco mutuante
reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos
e/ou  proventos  de  correntista  para  adimplir  o  mútuo
(comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual
autorizativa,  excluído  o  empréstimo  garantido  por
margem salarial  consignável,  com desconto em folha
de pagamento, que possui regramento legal específico
e admite a retenção de percentual.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  153/179)  interposta  por
Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos, buscando a reforma
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da sentença (fls. 145/150) proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da
Capital, nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais,
ajuizada por Teones Alves dos Santos em face do ora Apelante.

Narra o Autor, na exordial, que realizou empréstimo bancário, a
ser quitado em 8 (oito) parcelas de R$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais,
e cinquenta centavos), mediante descontos em conta corrente nas datas de
26.01.2012 à 28.08.2012, tendo a Promovida procedido com os débitos até
junho de 2013.  Por fim, pugnou pela condenação da Ré ao pagamento de
indenizações por danos materiais e morais (fls. 02/04).

Sobrevindo  a  sentença  (fls.  145/150),  os  pedidos  foram
julgados parcialmente procedentes, nos seguintes termos:

[...]
Diante do exposto, na forma do art.  487, I,  do CPC/2015,
JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos
constantes na inicial, para CONDENAR o(s) réu(s) a restituir
ao(à) suplicante R$ 545,00 (quinhentos e quarenta e cinco
reais), que deve ser pago em dobro, relativo aos descontos
indevidamente  operados  na  conta  corrente  do(a)
promovente, em 26.10.2012 e 24.12.2012. Tal quantia deve
ser acrescida de correção monetária pelo INPC (a partir de
26.10.2012), e de juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês, a partir da citação.

Ainda, para CONDENAR o(a) promovido(a) ao pagamento
de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  ao(à)  promovente,  como
indenização pelo dano moral por este(a) sofrido, em razão
do  desconto  indevido  na  sua  conta  corrente.  Sobre  tal
quantia,  devem  incidir  correção  monetária  pelo  INPC,  a
partir desta data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao
mês  a  partir  do  evento  danoso  (26.10.2012  –  data  do
primeiro desconto indevido), a teor da Súmula 54 do STJ.
[...]

Nas razões do recurso (fls.  153/179),  o Recorrente alega que,
em  virtude da  inadimplência,  alguns  débitos  foram  realizados  de  forma
parcelada,  conforme autorização contratual,  incidindo os encargos da mora,
razão pela qual agiu em exercício regular de direito, não restando configurado
os requisitos ensejadores da indenização por danos morais.

Contrarrazões  às  fls.  183/190,  pugnando  o  Apelado  pelo
desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer opinando pelo desprovimento do recurso (fls. 196/202).

Remessa dos autos ao Núcleo de Conciliação para tentativa de
composição amigável, a qual restou infrutífera (fl. 207).  

Juiz Tércio Chaves de Moura
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É o relatório.

Decido.

Inicialmente,  esclareço  que a  relação  existente  entre  o
consumidor  (Autor/Apelado)  e  a Crefisa  S/A  –  Crédito,  Financiamento  e
Investimentos (Ré/Apelante) é de consumo, por isso, aplicável o CDC.

É fato incontroverso nos autos que as partes celebraram um
contrato de empréstimo, o qual seria pago pelo Autor em 8 (oito) parcelas de
R$ 272,50 (duzentos e setenta e dois reais, e cinquenta centavos), mediante
descontos em conta corrente nas datas de 26.01.2012 à 28.08.2012,  tendo o
Banco procedido com os descontos até junho de 2013.

O cerne da questão,  portanto, gira em torno da existência de
danos materiais e morais, motivados por ação da Ré/Apelante, na medida em
que realizou descontos de valores da conta corrente do Promovente em datas
após aquelas previstas no contrato.

Pois bem.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que,  após  uma  detida
análise do relatório de fl. 78 com os extratos bancários da conta corrente do
Autor  (fls.  10/28 e 90/95),  verifica-se que o Autor  quitou regularmente as 4
(quatro) primeiras, restando inadimplente da quinta parcela em diante, razão
pela  qual  o  Promovido  efetuou  os  descontos  de  forma  parcelada,  com  a
incidência dos encargos da mora, conforme previsão contratual (fl. 77).

Tais  descontos,  parcelados,  ocorreram sempre  nas  mesmas
datas em que os proventos de aposentadoria do Promovente eram creditados
em sua conta corrente.

Em  que  pese  a  inadimplência  e  a  previsão  contratual  de
descontos realizados parceladamente, o STJ pacificou o entendimento de que
é  inadmissível  a  apropriação,  pelo  banco  credor,  de  salário  do  correntista,
como forma de compensação de parcelas inadimplidas em contrato de mútuo.

Tal entendimento foi, inclusive, objeto de edição de súmula:

Súmula 603 do STJ: É vedado ao banco mutuante reter,
em  qualquer  extensão,  os  salários,  vencimentos  e/ou
proventos  de  correntista  para  adimplir  o  mútuo  (comum)
contraído,  ainda  que  haja  cláusula  contratual  autorizativa,
excluído  o  empréstimo  garantido  por  margem  salarial
consignável,  com  desconto  em  folha  de  pagamento,  que
possui regramento legal específico e admite a retenção de
percentual.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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Seguem ainda julgados daquela Egrégia Corte de Justiça:

AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
REMUNERAÇÃO DEPOSITADA EM CONTA-CORRENTE.
DESCONTO  DE  VALORES  PARA  PAGAMENTO  DE
EMPRÉSTIMO.
IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO  DIVERSA  DO
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.
1.  Consoante  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça,  é  ilegal  o  desconto  em  conta-corrente  de
valores referentes a  salários ou outra  verba alimentar
para  pagamento  de  empréstimo,  situação  que  se
distingue  do  contrato  de  mútuo  com  cláusula  de
desconto em folha de pagamento.
2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assenta  tratar-se  de
descontos  em  conta-corrente  em  que  são  creditados  os
salários da parte agravada, razão pela qual é inviável a sua
reforma,  uma  vez  que  decidiu  em  consonância  com  a
orientação desta Corte Superior de Justiça.
3. Agravo interno desprovido.
(AgRg no REsp 1108935/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 26/09/2012)
(grifei)

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  RECEBIDOS  COMO
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL.
CONTRATO  BANCÁRIO.  DÉBITOS.
SALÁRIO/VENCIMENTOS. RETENÇÃO.
INADMISSIBILIDADE.  DANO  MORAL.  MONTANTE.
SÚMULA  N.  7-STJ.  JUROS  DE  MORA.  FLUÊNCIA.
FIXAÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não
admite  que  a  instituição  financeira  credora  retenha
valores  decorrentes  de  salário  ou  vencimentos  do
devedor depositados em sua conta para se creditar de
débitos contratuais. Precedentes.
2. Os juros de mora fluem a partir de quando fixado o valor
da  indenização  por  dano  moral.  Limitando-se  a  parte,
todavia,  em  pretender  que  o  sejam  a  partir  da  citação,
defere-se  o  pedido  na  sua  extensão,  a  fim  de  se  evitar
julgamento ultra petita.
3.  Embargos  de  declaração  recebidos  como  agravo
regimental, parcialmente provido.
(EDcl  no  REsp  988.178/PB,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2011, DJe
31/08/2011) (grifei)

AGRAVO  REGIMENTAL.  CONTRATO  DE  MÚTUO.
DEDUÇÃO DO SALÁRIO DO CORRENTISTA, A TÍTULO
DE COMPENSAÇÃO, DE VALORES INADIMPLIDOS.

Juiz Tércio Chaves de Moura
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IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO  AGRAVADA.
MANUTENÇÃO.
1.-  Inadmissível  a  apropriação,  pelo  banco  credor,  de
salário do correntista, como forma de compensação de
parcelas inadimplidas de contrato de mútuo.
2.- Agravo Regimental improvido.
(AgRg no REsp 1214519/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  16/06/2011,  DJe
28/06/2011) (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE REVISÃO CONTRATUAL.
EMPRÉSTIMOS  BANCÁRIOS.  DESCONTO  DAS
PRESTAÇÕES EM CONTA CORRENTE 1. Para a análise
da admissibilidade do recurso especial  pela  alínea "c"  do
permissivo  constitucional,  torna-se  imprescindível  a
indicação  das  circunstâncias  que  identifiquem  ou
assemelhem os casos confrontados, mediante o cotejo dos
fundamentos  da  decisão  recorrida  com  o  acórdão
paradigma,  a  fim  de  demonstrar  a  divergência
jurisprudencial existente.
2.  Os  julgados  em  confronto  não  possuem  a  mesma
moldura fática, uma vez que o acórdão recorrido cuida de
desconto  em  conta  corrente,  enquanto  que  o  aresto
paradigma refere-se a desconto em folha de pagamento.
3.  Inadmissível  a  apropriação,  pelo  banco  credor,  de
salário do correntista, como forma de compensação de
parcelas inadimplidas em contrato de mútuo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  975.464/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2011, DJe
02/05/2011) (grifei)

Na hipótese  dos  autos,  cabia  ao  Banco/Apelante  buscar  os
meios judiciais cabíveis para receber a dívida, e não reter  os proventos de
aposentadoria  do  Autor  sempre  que  estes eram creditados,  até  atingir  o
montante de cada parcela.

Destarte,  demonstrada  a  conduta  ilícita,  surge  o  dever  de
indenizar à vítima pelos danos causados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO
CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
CONTRATO  DE  CONTA  CORRENTE.  DESCONTO
AUTOMÁTICO  DE  DÉBITOS  PELA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  IMPOSSIBILIDADE.  DANO  MORAL.
EXISTÊNCIA.
1. Afasta-se a alegada violação do art. 535 do CPC quando
o  acórdão  recorrido,  integrado  pelo  julgado  proferido  nos

Juiz Tércio Chaves de Moura
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embargos  de  declaração,  dirime,  de  forma  expressa,
congruente e motivada, as questões suscitadas nas razões
recursais.
2. Ainda que expressamente pactuado pelo cliente que
quaisquer  valores depositados em sua conta corrente
possam  ser  utilizados  para  o  pagamento  do  débito
contraído,  a  retenção  integral  de  seu  salário  pela
instituição  financeira  para  esse  fim  resulta  em  ilícito
passível de indenização por dano moral.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo para
conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento.
(AgRg no AREsp 175.375/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO
DE  NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
06/08/2013, DJe 22/08/2013) (grifei)

Assim, para a fixação da verba indenizatória moral, os critérios
utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e
jurisprudencial  pertinente  à  matéria  sub  examine, porquanto  incumbe  ao
julgador arbitrar a indenização observando as peculiaridades do caso concreto,
bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo
que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a
ponto de não atender aos fins a que se propõe.

Defronte de tais considerações, entendo por equânime o valor do
quantum indenizatório arbitrado na sentença, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual serve para amenizar o sofrimento do Autor/Apelado e de desestimular a
Ré/Apelante, a fim de que não torne a praticar novos atos de tal natureza.

Face ao exposto e com fulcro no art. 932, IV, "a" do CPC-15,
NEGO  PROVIMENTO  ao  recurso,  majorando  os  honorários  advocatícios
anteriormente arbitrados, para fixá-los em 15% (quinze por cento) sobre o valor
atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §111 do CPC-15.

P.I.

João Pessoa, 09 de abril de 2018.

Juiz Tércio Chaves de Moura
Relator

G/09

1Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
[…]
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho

adicional  realizado em grau recursal,  observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o,  sendo vedado ao
tribunal,  no cômputo geral  da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor,  ultrapassar os respectivos
limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

[...]

Juiz Tércio Chaves de Moura


