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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.  TÍTULO  DE
CAPITALIZAÇÃO.  SOLICITAÇÃO  DE  RESGATE.
REAPLICAÇÃO DO VALOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS
SERVIÇOS  PELO  BANCO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  CAUSA  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO
ONUS PROBANDI. ART. 6º, VIII, CDC, E ART. 373, II, CPC.
DANOS  MORAIS.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO.
DESCABIMENTO.  VALOR  QUE  NÃO  SE  REVELA
EXCESSIVO.  CONSECTÁRIOS  LEGAIS.  ADEQUAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  A  instituição  financeira,  na  condição  de  fornecedora  de
serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos  causados  à
parte, em virtude da deficiência na prestação dos serviços.

- A indenização por dano moral deve ser fixada segundo os
critérios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,
observando-se,  ainda, as peculiaridades do caso concreto, e,
tendo  sido  observados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório, é de se manter o valor estipulado na
sentença.

- À luz do art. 85, § 11, do CPC, “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 à fase de conhecimento”.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  negar provimento ao apelo e,  de
ofício, retificar os consectários legais e majorar os honorários, nos termos do voto do
relator, integrando a decisão a súmula de julgamento juntada à fl. 100.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital nos autos
da ação de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por Francisco de Assis
Silva, ora apelado, em face da instituição financeira apelante.

Na sentença recorrida, o magistrado a quo, Exmo. Dr. José Célio
de Lacerda Sá, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para indenizar o
promovente no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, bem
como a restituir, a título de danos materiais, o valor de R$ 1.004,65 (mil e quatro reais
e sessenta e cinco centavos), acrescidas ambas as condenações dos consectários legais.

 
Inconformado,  o  promovido  interpôs  recurso  apelatório,

almejando  a  reforma  da  decisão  de  primeiro  grau,  alegando,  em  síntese,  a
inocorrência de cobrança de novo título de capitalização, ao destacar que um dos
títulos foi resgatado, enquanto o segundo foi reaplicado devido ao seu vencimento,
sem que tenha havido solicitação de resgate, inexistindo, assim, defeito na prestação
do serviço. 

Ademais,  defende  que  não  é  necessário  devolver  o  dinheiro
reaplicado ante a comunicação prévia endereçada ao recorrido. Ao final, pugna pela
improcedência do pleito inicial e, subsidiariamente, pela redução dos danos morais. 

Intimado,  o  autor  deixa  escoar  o  prazo  para  apresentar  as
contrarrazões, conforme certidão de fl. 89.

A  douta  Procuradoria-Geral  de  Justiça  se  manifestou  pelo
regular processamento do recurso, sem, todavia, opinar sobre o mérito recursal (fl.
94/95).

É o breve relatório.



VOTO

Compulsando-se os autos e  analisando a casuística posta em
deslinde,  há de  se adiantar  que o  recurso  apelatório  em disceptação  não  merece
prosperar.

Fundamental destacar, de início, que a controvérsia em desate
reside em saber se o  banco recorrente agiu corretamente ao reaplicar os valores do
autor,  a  título  de  capitalização,  pois,  segundo  consta  dos  argumentos  iniciais,  a
instituição financeira atuou de forma indevida, contrariando a solicitação de resgate
formulada pelo demandante. 

Com efeito, analisando a narração fática posta nos autos e as
provas colacionadas na peça inaugural (fls. 11/24), vê-se que o promovente contratou
título de capitalização com o banco demandado, em 27/06/2012, pelo valor de R$
1.000,00  (mil  reais),  com  vigência  de  24  (vinte  e  quatro)  meses,  nos  termos  da
Proposta n. 1094685-3.

A esse respeito,  o  promovente alega que solicitou dentro  do
prazo  previsto  o  resgate  do  título,  porém  narra  que  a  instituição  bancária  não
atendeu ao respectivo requerimento e, indevidamente, contrariando a sua vontade,
reaplicou o valor a título de capitalização. 

Por  sua  vez,  em contestação,  o  banco  demandado,  de  forma
superficial,  rebate  os  argumentos  iniciais,  sem,  todavia,  apresentar  qualquer
documentação, razão pela qual o magistrado singular julgou procedente os pedidos
iniciais e o condenou em danos morais e materiais.

Em que pese os argumentos recursais, observa-se, igualmente,
que a instituição financeira se limita à alegação dos fatos, não produzindo qualquer
substrato  probatório  capaz  de  desconstituir  a  pretensão  do  promovente.  É  dizer,
quando  o  banco  aduz  que  o  autor  contratou  dois  títulos  de  capitalização  e  que
solicitou  o  resgate  somente  de  um  dentro  do  prazo  e  o  outro,  fora  do  período
previsto, nada colaciona a provar tais argumentos, deixando, inclusive, de juntar o
segundo suposto contrato de capitalização. 

Nesses termos, entendo que as provas confeccionadas nos autos
não são suficientes a embasar as arguições postas pelo banco, não sendo possível
concluir que a reaplicação do título se deu por negligência do autor, ao deixar de
solicitar o resgate no prazo previsto.

Posta  tais  considerações,  não  tendo  o  banco  demandado
demonstrado a ocorrência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito
alegado,  conforme  exigência  do  art.  6º,  VII,  CDC  c/c  art.  373,  II,  do  Código  de



Processo  Civil,  é  imperioso  reconhecer  a  falha  na  prestação  do  serviço  e,  por
consequência,  a  necessidade de restituição dos valores indevidamente retidos e  o
dever de indenizar, haja vista ser inegáveis os transtornos suportados por quem teve
valores indevidamente restringidos.

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[…]
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a
inversão  do  ônus  da  prova,  a  seu  favor,  no  processo  civil,
quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências; 

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Assim,  agiu  com acerto  o  magistrado  a  quo ao  determinar  a
devolução do valor reaplicado a título de capitalização e arbitrar indenização pelos
danos morais suportados pelo autor.

No  tocante  à  fixação  da  verba  indenizatória  moral,  convém
esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de acordo
com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial versadas sobre a matéria sub
examine. Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao Magistrado,
observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando as condições
financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que não se torne
fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins
ao qual se propõe. 

Em  outras  palavras,  “A  indenização  por  dano  moral  deve
proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza impacto ao
causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem significar um
enriquecimento sem causa da vítima.” (TJPB; AC 0002866-37.2012.815.0981; Terceira
Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

“Para a fixação do valor da indenização por dano moral, além
das peculiaridades de cada caso em concreto, deve o julgador
se  ater  aos  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, bem como observar a natureza jurídica da



indenização.  Valor  fixado  na  origem  deve  ser  mantido.
Desprovimento do recurso”. (TJPB; AC 001.2010.011.632-4/001;
Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos
Santos; DJPB 16/04/2013; Pág. 9).

Desse modo, o valor indenizatório referente aos danos morais
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), não se revele excessivo, devendo, portanto, ser
mantida a condenação a quo. 

Com  relação  aos  consectários  legais,  entendo  que  merece
reforma a sentença, pois, ao arbitrar os danos morais, fixou os juros de mora a partir
do evento danoso, quando na verdade devem incidir desde a citação; enquanto o
índice da correção monetária deve ser o do INPC. Destaco precedentes do STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. AÇÃO DE
COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CORREÇÃO
MONETÁRIA. INPC. DATA DO ARBITRAMENTO. JUROS
MORATÓRIOS.  1% AO MÊS,  A PARTIR DA CITAÇÃO.  -
Acolhem-se os embargos de declaração para sanar omissão do
julgado. - O índice de correção monetária a ser adotado é o
que reflete a variação de preços ao consumidor, nos termos da
iterativa jurisprudência desta Corte. - A correção monetária da
verba fixada a título de danos morais incide desde a data do
seu arbitramento. Enunciado nº 362 da Súmula/STJ. - Os juros
moratórios incidem no percentual  de  1% (um por  cento  ao
mês) na vigência do CC/2002. - Tratando-se, na hipótese, de
responsabilidade  contratual,  os  juros  moratórios  devem  ser
aplicados  a  partir  da  citação.”  (EDcl  no  AgRg  no  REsp
1306213/RS,  Rel.  Ministra  NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 04/12/2012, DJe 10/12/2012)

No  tocante  à  fixação  do  dano  material,  a  decisão  também
merece reforma, devendo incidir a correção monetária não do arbitramento, mas do
efetivo prejuízo, com aplicação do INPC. 

Ademais, sendo a fixada a verba de patrocínio na sentença no
patamar de 10% (dez por cento) do montante condenatório, entendo salutar majorá-
la para a alçada de 15% (quinze por cento), porquanto condizente com os parâmetros
dos §§ 2º e 8º do art. 85, do CPC.

Ante  o  exposto,  nego  provimento  à  apelação  e,  de  ofício,
retifico os consectários legais, para incidirem nos termos acima especificados, além
de determinar a majoração dos honorários sucumbenciais à ordem de 15% (quinze



por  cento)  do  montante  condenatório,  nos  termos  do  artigo  85,  §  11,  do  CPC,
mantendo a decisão a quo nos demais pontos. 

É como voto.

Decisão.

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo e,
de ofício, retificar os consectários legais e majorar os honorários, nos termos do voto
do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


