
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0031883-84.2013.815.0011 — 5ª Vara Cível de Campina Grande
Relator : Dr. João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides.
Apelante : Marciene Dantas Moreira. 
Advogado : Dinart Freire.
Apelado : Banco Bradesco Financiamentos S/A.
Advogado : Rubens Gaspar Serra.

AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
DÉBITOS  REALIZADOS  NA  CONTA  CORRENTE.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO
EM  CONTRACHEQUE.  DUPLICIDADE  DOS  DESCONTOS.
IRREGULARIDADE.  DÉBITO  EM  CONTA  CORRENTE  SEM
AUTORIZAÇÃO.  FALHA  INESCUSÁVEL.  DEVOLUÇÃO  EM
DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO. CDC. DANO MORAL.
AUSÊNCIA  DE  ABALO  GRAVE.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

—  Não obstante a pactuação de empréstimo consignado pela autora,  a
Instituição  Financeira  optou,  indevidamente,  em  efetuar  o  desconto  do
valor  das  parcelas  diretamente  em  conta  corrente.  Assim  sendo,  resta
constatada  a  ilicitude  da  conduta  da  Instituição  Financeira,
consubstanciada na irregularidade dos débitos realizados diretamente em
conta corrente, pois inexiste nos autos demonstração de forma inequívoca
de que a consumidora tenha autorizado o pagamento mediante desconto de
outra forma daquela pactuada.

— Não se vê nas alegações fato caracterizador do dano moral, ainda que
haja falha na prestação do serviço. Não se vislumbra, portanto, a gravidade
apregoada, a ponto de causar o chamado dano in re ipsa.

— Se, sob um ângulo, o fato não é grave a ponto de ensejar o dano moral,
no entanto, é possível a devolução dos valores indevidamente cobrados em
duplicidade, ante a falha ser inescusável, aplicando-se o art. 42, parágrafo
único, do Código de Defesa do Consumidor.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.



ACORDA  a  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em dar provimento parcial à Apelação Cível, nos termos do
voto relator. 

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Marciene  Dantas  Moreira,
irresignada com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina
Grande que julgou improcedente o pedido formulado na Ação de Reparação com Indenização por
Danos Morais e Materiais proposta pela ora apelante, em face do Banco Bradesco S/A. 

Nas razões da Apelação, a Promovente alegou que o desconto referente ao
empréstimo consignado da presente ação não fora proferido na forma contratual, eis que firmou
com o banco apelado que o desconto da parcela de seu financiamento fosse no contracheque e o
apelado descontou diretamente na conta corrente dela, mesmo já havendo desconto em folha de
pagamento. 

Não  houve  contrarrazões,  apesar  de  devidamente  intimado,  conforme
certidão de fl. 92 dos autos. 

A Procuradoria de Justiça no parecer de fls. 98/103, opinou pelo provimento
do apelo, para que sejam devolvidos, em dobro, o valor descontado em duplicidade, bem como seja
fixada indenização, por danos morais.

É o relatório. 

VOTO.

Em síntese, narra a promovente que é servidora da Secretaria do Estado da
Educação da Paraíba e pactuou um empréstimo consignado com o promovido, a ser descontado
mensalmente no contracheque da servidora a importância de R$ 487,79 (quatrocentos e oitenta e
sete reais e setenta e nove reais). Ocorre que, no mês de novembro de 2013 o desconto referente ao
empréstimo  citado  foi  feito  em duplicidade,  tanto  na  conta  corrente,  quanto  no  contracheque,
conforme demostra nos documentos juntados.

Entretanto, não obstante a pactuação de empréstimo consignado pela autora,
a  Instituição  Financeira  optou,  indevidamente,  em  efetuar  o  desconto  do  valor  das  parcelas
diretamente em conta corrente. Assim sendo, resta constatada a ilicitude da conduta da Instituição
Financeira, consubstanciada na irregularidade dos débitos realizados diretamente em conta corrente,
pois inexiste nos autos demonstração de forma inequívoca de que a consumidora tenha autorizado o
pagamento mediante desconto de outra forma daquela pactuada. 

Sobre o tema: 

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CÉDULA DE  CRÉDITO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  NO
BENEFÍCIO DO INSS. DESCONTO INDEVIDO DE VALOR NA CONTA
POUPANÇA DO RECORRIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
RESTITUIÇÃO DO VALOR DESCONTADO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. 3
ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
ARBITRADO  EM  R$1.500,00  (MIL E  QUANTUM  QUINHENTOS  REAIS).
SENTENÇA MANTIDA. Recurso desprovido., esta 2ª Turma Recursal – DM92



resolve, por unanimidade dos votos,  em relação ao recurso de Banco Daycoval
S/A,  julgar  pelo  (a)  Com Resolução  do  Mérito  –  Não-Provimento  nos  exatos
termos  do  vot  (TJPR  –  2Âª  Turma  Recursal  –  DM92  –  0005048-
18.2015.8.16.0187/0  –  Curitiba  –  Rel.:  Marcelo  de  Resende  Castanho  -  -  J.
13.02.2017) 

A falha na prestação do serviço pelo banco está evidenciada nos autos. O
próprio demandado acabou admitindo, na contestação, que a parcela do  empréstimo consignado
foi descontada da conta corrente da autora, sob a justificativa de inadimplência dela com relação ao
respectivo valor, referente ao mês de novembro de 2013.

O extrato bancário e o contra cheque, acostados às fls. 16/17, mostram esse
lançamento indevido.

Em novembro  2013,  a  autora  teve  descontado no seu contra  cheque R$
487,79 (quatrocentos e oitenta e sete reais e setenta e nove centavos) referente ao empréstimo com o
banco Bradesco,  conforme teria  sido ajustado entre  as  partes  desde o início da contratação do
empréstimo. Ainda, no dia 29/11/2013, esse mesmo valor foi descontado de sua conta corrente. Ou
seja, a demandante teve descontado, em duplicidade, a mesma parcela, uma, via desconto em folha,
e outra, via conta corrente.  

Embora o banco alegue que o desconto na conta corrente se deu porque a
autora estava inadimplente, não trouxe prova alguma nesse sentido.

O que os autos revelam é que o banco agiu de forma precipitada, retirando
da  conta  da  autora  importância  que  naturalmente  seria  descontada  diretamente  em  folha  de
pagamento, sem autorização para tanto.

Todavia, não se vê nas alegações fato caracterizador do dano moral, ainda
que haja falha na prestação do serviço. Não se vislumbra, portanto, a gravidade apregoada, a ponto
de causar o chamado dano in re ipsa, não tendo o alcance de caracterizar o abalo emocional. 

A questão,  pelo  que  se afigura,  está  mesmo na esfera  do  aborrecimento
próprio das relações do cotidiano. Qualquer falta não acarreta o dano moral. A hipótese dos autos
cinge-se na esfera do mero incômodo.

Se, sob um ângulo, o fato não é grave a ponto de ensejar o dano moral, no
entanto, é possível a devolução dos valores indevidamente cobrados em duplicidade, ante a falha
ser inescusável, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

 
Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  RECURSO,

reconhecendo a irregularidade do desconto em conta corrente da parcela referente ao empréstimo
consignado,  condenando o banco apelado na devolução da  parcela  descontada (R$ 487,79)  em
dobro, conforme o parágrafo único do art. 42 do CDC. No entanto, não vislumbro a ocorrência de
dano moral. 

Em  razão  da  sucumbência  de  ambas  as  partes,  considerando  o  que  foi
pleiteado pela autora (danos materiais em dobro e danos morais) e o que o foi concedido (danos
materiais em dobro), fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), na forma do
art. 85, § 8º, do NCPC, a serem distribuídos de modo proporcional em 50% (cinquenta por cento)
ao encargo de cada litigante, conforme determina o art. 86 do citado diploma legal. 

É como voto.



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

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

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado  

Relator
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Marciene Dantas
Moreira, irresignada com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande que julgou improcedente o pedido formulado na Ação
de  Reparação  com  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  proposta  pela  ora
apelante, em face do Banco Bradesco S/A. 

Nas razões da Apelação, a Promovente alegou que o desconto
referente  ao  empréstimo consignado  da  presente  ação  não fora  proferido  na  forma
contratual,  eis  que  firmou com o banco apelado que  o desconto da parcela  de seu
financiamento  fosse  no  contracheque  e  o  apelado  descontou  diretamente  na  conta
corrente dela, mesmo já havendo desconto em folha de pagamento. 

Não  houve  contrarrazões,  apesar  de  devidamente  intimado,
conforme certidão de fl. 92 dos autos. 

A Procuradoria de Justiça no parecer de fls. 98/103, opinou pelo
provimento do apelo, para que sejam devolvidos, em dobro, o valor descontado em
duplicidade, bem como seja fixada indenização, por danos morais.

É o relatório.  

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 01 de março de 2018.

Dr. João Batista Barbosa
Juiz Convocado

Relator
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