
                                                                       
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº.  0000012-83.2016.815.0511 — Vara  Única da Comarca de
Pirpirituba
RELATOR :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo

Henriques de Sá e Benevides
APELANTE  : Banco Itaú BMG Consignado S.A
ADVOGADO(A) : Wilson Sales Belchior (OAB 17.314-A)
APELADO  : Maria Salete Lira da Silva
ADVOGADO(A) : Danilo Toscano Mouzinho Trocoli (OAB/PB 6.349)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO, PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E
DANOS MORAIS  — SAQUES INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE
—  ESTORNOS  SUCESSIVOS  —  COBRANÇA DE  ENCARGOS  —
RECONHECIMENTO  DE  ATO  ILÍCITO  —  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  DANO  MORAL  E  MATERIAL  —
ARGUMENTAÇÃO  ESCASSA  —  REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA
DEVIDA  —  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  —  MAJORAÇÃO —
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE —
DESPROVIMENTO.

—  “Na  fixação  da  indenização  por  danos  morais,  recomendável  que  o
arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e
ao nível sócio econômico das partes.”

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos
acima nominados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal
de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar desprovimento a apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Pirpirituba (fls.48/51) que, nos autos da Ação de
Repetição de Indébito, movida por  Maria Salete Lira da Silva em face de Banco Itaú
BMG Consignado S/A,  julgou  procedentes  os pedidos,  para declarar  a  inexistência  da
dívida entre as partes, condenando o promovido a restituir a autora o valor em dobro de
todas  as  parcelas  pagas  até  a  prolação da  sentença,  bem com a  reparação pelos  danos
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morais sofridos, no valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos pelo IGP-M
(FGV) a contar da data da sentença com juros de 1% ao mês, da data do evento danoso.
Condenou, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados
em R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação cível, às fls. 53/62,
requerendo a reforma da decisão por entender que os descontos não foram ocasionados
intencionalmente e que o valor indenizatório deve ser minorado, não havendo razão para
subsistir a condenação.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  apelada  não  apresentou
contrarrazões, consoante certidão de fls. 70.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 76/77, deixou
de opinar por entender ausente interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório. 

VOTO.

O cerne da questão consiste em saber se houve ou não dano moral
à esfera juridicamente protegida da apelada.

Cuida-se,  em  breve  síntese,  de  situação  em  que  a  recorrida
surpreendeu-se com a  realização de um depósito  desconhecido no valor  de  R$ 967,96
(novecentos e sessenta e sete reais e noventa e seis centavos), conforme extrato bancário de
fl. 12 do dia 09 de janeiro de 2016. Buscou o INSS e observou descontos no montante de
R$ 29,00 (vinte e nove reais), dos quais não há fundamento, por não ter sido realizado
qualquer  empréstimo.  Efetuada  a  comunicação  do  ilícito  ao  banco/recorrente  foi-lhe
informado que o desconto era em consequência de um empréstimo consignado feito em seu
nome, dividido em 72 (setenta e duas) parcelas. 

Contudo, a empresa apelante passou a realizar sucessivas operações
de débito na conta corrente da autora, no valor das parcelas (R$ 29,00 – vinte e nove reais).
Tais operações estão claramente demonstradas com os comprovantes juntados às fls. 13/14,
donde se extrai a operação de débito.

Do exposto, não é difícil perceber a efetiva ocorrência de danos à
esfera moral da autora, que teve grandes aborrecimentos e constrangimentos pela subtração
súbita e irregular de soma da sua conta corrente, o que decerto frustrou-lhe diversos planos
e expectativas. Além disso, deve-se reconhecer que tais operações  demonstram o descaso e
a má prestação de serviços em relação ao usuário, vulnerando os princípios aplicáveis à
proteção ao consumidor.

Observa-se ainda, que não foi apresentado nos autos, prova de que
a contratação do empréstimo foi realizada entre as partes. Não há, pois, como infirmar os
fundamentos expostos pelo juiz de primeiro grau, o qual agiu com absoluto acerto e esmero
na sentença ora hostilizada.
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A jurisprudência pátria corrobora o entendimento esposado, acerca
da indenizabilidade da realização de descontos indevidos da conta corrente do consumidor:

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR DANOS MORAIS  E  MATERIAIS.  TERCEIRO NÃO
AUTORIZADO QUE, PORTANDO O CARTÃO DO CORRENTISTA E SUA
SENHA,  REALIZA  SAQUES  DIRETAMENTE  NO  CAIXA  DO  BANCO.
NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
I  -  Cabe  indenização  por  danos  morais  na  hipótese  em  que  o  banco,  por
negligência,  permita  que  terceiro  de  má-fé  solicite  a  concessão  de  crédito  e
realize saques em conta-corrente e poupança do correntista que havia fornecido
seus dados pessoais ao estelionatário.
II - A propósito do dano moral, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o
entendimento  no  sentido  de  que  a  responsabilidade  do  agente  decorre  da
comprovação da falha na prestação do serviço, sendo desnecessária a prova do
prejuízo em concreto.
III - O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz de gerar
prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao consumidor.
Recurso provido.
(REsp  835.531/MG,  Rel.  Ministro   SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA,
julgado em 07/02/2008, DJ 27/02/2008 p. 191) 

EMENTA:  REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTO
DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO EM FOLHA DE APOSENTADO.
RECONHECIMENTO DO INDEVIDO DESCONTO POR PARTE DO BANCO
RÉU. DEVOLUÇÃO QUASE INTEGRAL DA QUANTIA INDEVIDAMENTE
DESCONTADA.  OCORRÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  MANTIDO,  POIS  EM  CONSONÂNCIA  COM  OS
PATAMARES  OBSERVADOS  PELA  TURMA RECURSAL  PARA CASOS
SIMILARES. 1. Não bastasse a inexistência de contrato de mútuo para justificar
os  descontos  efetivados  nos  proventos  percebidos  pela  requerente  a  título  de
aposentadoria, ainda reconheceu o Banco réu serem indevidos ditos descontos,
pois efetuou o depósito na conta corrente da autora (fl. 15) de parte do montante
descontado.  2. Tratando-se  de  verba  de  caráter  alimentar,  a  privação  da
mesma,  provocada  por  intermédio  de  conduta  ilícita,  enseja  o  dever  do
pagamento de indenização por danos morais. O quantum indenizatório fixado
na sentença (R$ 3.000,00) a título de dano moral encontra-se em consonância
com  o  patamar  estabelecido  pelas  Turmas  Recursais  Cíveis  em  demandas
similares.  Sentença  confirmada  por  seus  próprios  fundamentos.  Recurso
improvido. (TJ-RS, Recurso Cível  Nº 71001590827, Primeira Turma Recursal
Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Ricardo  Torres  Hermann,  Julgado  em
15/05/2008)  
 
No que pertine  à  fixação do  quantum indenizatório,  não  há,  na

legislação pátria, critérios para se aferir o valor monetário exato de uma indenização em
virtude de danos morais.

Sendo assim, o julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório,
deve-se  guiar  pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o
enriquecimento ilícito da vítima e desestimular a indústria das indenizações, bem como que
a reparação se torne insuficiente.

Quanto  a  essa  matéria,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  se
posiciona de forma bastante elucidativa:
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CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – PESSOA
JURÍDICA – DANO MORAL – PROVA DO PREJUÍZO – DESNECESSIDADE
– I.  O protesto indevido de título gera  direito  à  indenização  por dano moral,
independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela
autora,  que  se  permite,  na  hipótese,  facilmente  presumir,  gerando  direito  a
ressarcimento  que  deve,  de  outro  lado,  ser  fixado  sem excessos,  evitando-se
enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II.  Precedentes do
STJ. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (STJ – RESP 282757 – RS
– 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJU 19.02.2001 – p. 00182) (grifo
nosso)

É sabido que o dano moral tem o objetivo de representar para a
vítima,  uma  satisfação  moral,  uma  compensação  pelo  dano  subjetivo  e,  também,
desestimular o ofensor da prática futura de atos semelhantes. 

O valor  fixado pelo  magistrado  a quo  de R$ 3.000,00 (três  mil
reais)  não pode ser considerado excessivo, posto que teve como critérios a prudência e a
moderação, bem como por que na atividade de fixação da reparação, observou o juiz o grau
de culpa do apelante/promovido (Banco Itaú BMG Consignado S/A), a situação econômica
desta e a extensão dos danos suportados pela apelada.

Por  tais  razões,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

Segundo a regra do art. 85, § 11 do NCPC, o Tribunal, ao julgar o
recurso,  majorará  os  honorários  fixados  anteriormente  em razão  do  trabalho  adicional
realizado  pelo  advogado.  Assim,  considerando  que  a  magistrada  a  quo fixou  a  verba
honorária em valor equitativo no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), majoro-a para
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do 
julgamento o Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz Convocado com jurisdição limitada 
para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides), o Exmo. Sr. Dr. Eduardo José de
Carvalho Soares (Juiz Convocado para substituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes)
e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

                                                  João Batista Barbosa
                                               Juiz convocado/Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0000012-83-2016.815.0511 —  Vara Única da Comarca de
Pirpirituba

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta contra decisão do MM. Juiz
de Direito da Vara Única da Comarca de Pirpirituba (fls.48/51) que, nos autos da Ação de
Repetição de Indébito, movida por Maria Salete Lira da Silva em face de  Banco Itaú
BMG Consignado  S/A,  julgou procedente  os  pedidos,  para  declarar  a  inexistência  da
dívida entre as partes, condenando ao promovido a restituir a autora o valor em dobro de
todas  as  parcelas  pagas  até  a  prolação da  sentença,  bem com a  reparação pelos  danos
morais sofridos, no valor fixado de R$ 3.000,00 (três mil reais) corrigidos pelo \IGP-M
(FGV) a contar da datada sentença com juros de 1% ao mês a contar da data do evento
danoso. Condenou, ainda, a empresa ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios
fixados em R$ 1.000,00 (Hum mil reais).

Irresignado, o réu interpôs a presente apelação cível, às fls. 53/62,
requerendo a reforma da decisão por entender que os descontos não foram ocasionados
intencionalmente e que o valor indenizatório deve ser minorado, não havendo razão para
subsistir a condenação.

Apesar  de  devidamente  intimada  a  apelada  não  apresentou
contrarrazões de fls. 70.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 76/77, deixou
de opinar por entender ausente interesse público que justificasse a intervenção ministerial.

É o relatório.

Á douta revisão.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz convocado - Relator
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