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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0023145-49.2009.815.0011 
ORIGEM: 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande 
RELATOR: Juiz Marcos William de Oliveira, convocado, para  substituir
à Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: José Marivaldo Farias da Silva
ADVOGADOS: Tânio Abílio de Albuquerque Viana e outros
APELADO: HSBC Bank Brasil S/A
ADVOGADO: Tiago Carneiro Lima 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL
RECONHECIDO  NA  SENTENÇA.  CONTA  CORRENTE  ENCERRADA.
INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
APLICADA NO 1º GRAU. DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS,
QUE  DEVEM  SER  RECÍPROCA  E  PROPORCIONALMENTE
DISTRIBUÍDOS  E  COMPENSADOS.  MANUTENÇÃO.  INEXISTÊNCIA
DO DEVER DE PAGAR ASTREINTES. PROVIMENTO PARCIAL.

- O valor da indenização tem função de penalidade, mas não deve
ser  exagerado a ponto  de ultrapassar  seu critério  compensatório,
devendo  existir  uma relação  de  razoabilidade  e  proporcionalidade
para não se incorrer em enriquecimento ilícito.

-  É devido  o  pagamento  de  custas,  despesas  processuais  e
honorários,  que  devem  ser  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos  e  compensados,  uma  vez  que  fora  aplicado  a
sucumbência recíproca.

- Os honorários advocatícios devem ser mantidos no patamar fixado
em sentença, pois foram atendidos os preceitos do art. 20, § 3º do
Código de Processo Civil.
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- Se o autor/apelante não conseguiu demonstrar que o demandado
deixou de cumprir o que fora determinado pelo Juiz  a quo, não é
devido o pagamento de astreintes.

V I S T O S, relatados e discutidos estes autos.

A C O R D A a  Segunda Câmara Especializada Cível  do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, dar  provimento
parcial à apelação.

JOSÉ MARIVALDO FARIAS DA SILVA interpôs apelação cível contra
sentença (f. 187/191) do Juiz da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande,
nos autos da ação de cobrança indevida c/c danos morais e materiais,  que
julgou  procedente,  em  parte,  a  exordial,  condenando  o  demandado,  HSBC
BANK BRASIL S/A, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de
indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária a contar da
decisão e juros de mora com aplicação da Súmula 54 do Superior Tribunal de
Justiça.

O Magistrado determinou, ainda, o encerramento definitivo da conta-
corrente do autor; a declarar inexistente quaisquer débitos lançados e a retirar
seu  nome do órgão de  proteção  ao  crédito,  confirmando a  antecipação  da
tutela. Por último, condenou ao pagamento de honorários advocatícios, fixados
em R$ 800,00, a serem reciprocamente suportados na proporção de 70% para
a parte demandada e 30% pela parte autora.

O apelante alega que o decisum deve ser reformado, tendo suscitado
o  seguinte: a)  majoração  do  valor  fixado  a  título  de  danos  morais;  b)
deferimento  da  repetição  indébito;  c)  restituição  de  custas  e  despesas
processuais;  d)  que é devido o  pagamento das  astreintes,  fixadas  no  valor
limite de R$ 5.000,00, vez que não fora retirado o nome do autor do serviço de
proteção  ao  crédito;  e)  fixação  de  honorários  em  20%  sobre  o  valor  da
condenação. (f. 212/220).

Não foram ofertadas contrarrazões (certidão, f. 229).

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito (f. 236).

É o relatório. 

VOTO: Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
                             Relator
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O autor/apelante aduz que, em 18 de fevereiro de 2009, solicitou o
encerramento  da  conta-corrente  que  mantinha  junto  ao  banco  demandado,
tendo,  inclusive,  destruído  o  cartão  que utilizava  para  movimentar  a  conta,
fazendo uso apenas do cartão de crédito disponibilizado pelo promovido, mas
que não era vinculado a conta encerrada.

Contudo, o réu passou a efetuar descontos das faturas desse cartão
na conta que fora fechada, gerando vários débito e a inclusão de seu nome no
serviço de proteção ao crédito.

Na estipulação da reparação por danos morais o julgador deve estar
atento aos mínimos detalhes da controvérsia posta em discussão, notadamente
à extensão do dano. 

O Magistrado deve, portanto, agir  com prudência,  atentando para
resguardar os princípios e valores constitucionais, notadamente os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Então, o quantum indenizatório não deve ser
absurdamente irrisório, a ponto de inviabilizar a compensação pela dor sofrida,
nem exorbitante que chegue a consubstanciar enriquecimento ilícito. 

In casu, observando os preceitos elencados, entendo que deve ser
mantida a indenização fixada em primeiro grau.

Com  relação  à  repetição  de  indébito,  entendo  que  agiu  com
acerto a Magistrada a quo, ao tempo em que considerou o pagamento na forma
simples, já que o autor/apelante não chegou a desembolsar a quantia cobrada.
Além do mais, para que haja o pagamento em dobro devem estar presentes
dois pressupostos: a má-fé da instituição bancária e o pagamento indevido.

No mesmo sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
RESCISÃO  DE  CONTRATO,  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO,  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINARES.
INTEMPESTIVIDADE  RECURSAL.  REJEIÇÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  NÃO  VERIFICAÇÃO.  RECURSO  DE  QUE  SE  CONHECE.
SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL CELULAR E DE INTERNET. COBRANÇAS
INDEVIDAS.  DESCONFORMIDADE  CONTRATUAL.  DÉBITO  INEXISTENTE.
NEGLIGÊNCIA  DA  RÉ.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTROS  DE
DEVEDORES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO
DEVIDA.  QUANTUM.  RAZOABILIDADE.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  EM
DOBRO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE MÁ-FÉ. DESCABIMENTO. INTELIGÊNCIA
DA SÚMULA 159 DO STF. CABIMENTO DE DEVOLUÇÃO SIMPLES. APELO
PRINCIPAL  PROVIDO PARCIALMENTE.  APELO ADESIVO NÃO PROVIDO. 
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[…] 5 -  Para  a restituição em dobro,  imprescindível  se conjuguem dois
elementos, o pagamento indevido pelo consumidor e a má-fé do credor.
Não comprovada a má-fé da instituição bancária na efetivação da cobrança,
não  há  que  se  falar  em  restituição  em  dobro  das  importâncias
indevidamente pagas pelo consumidor, conforme dispõe a súmula 159 do
STF1. 

No  que  tange  às  custas  e  despesas  processuais,  restou
consignado na parte final da sentença que seria aplicável ao caso o art. 55 da
Lei nº 9.099/95, in verbis:

A  sentença  de  primeiro  grau  não  condenará  o  vencido  em  custas  e
honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em
segundo grau, o recorrente,  vencido, pagará as custas e honorários de
advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor
de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

Contudo, o mencionado dispositivo não deve ser aplicado à hipótese
em deslinde, vez que não se trata de processo originário de Juizado Especial
Cível.

 
Assim  sendo,  é  devido  o  pagamento  de  custas,  despesas

processuais  e  honorários,  que  devem ser  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos e compensados, vez que fora aplicado a sucumbência recíproca.
Nesse contexto, os honorários advocatícios devem ser mantidos no patamar
fixado pela Magistrada (R$ 800,00), pois foram atendidos os preceitos do art.
20, § 3º do Código de Processo Civil.

Relativamente à condenação ao pagamento das astreintes, vejo
que o autor/apelante não conseguiu demonstrar que o demandado deixou de
cumprir o que fora determinado pelo Juiz  a quo, ou seja, a retirada de seu
nome do serviço de proteção ao crédito, já que o documento de f. 227/228
refere-se a um outro débito, basta observar a data da inclusão: este foi no dia
20/09/2013; já o primeiro, objeto do pedido exordial, deu-se no dia 08/06/2010
(f. 86)

Ante o exposto,  dou provimento parcial ao apelo por entender
que,  uma  vez  que  fora  aplicada  a  sucumbência  recíproca,  é  devido  o
pagamento  de  custas,  despesas  processuais  e  honorários,  que  devem  ser
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados, sendo 70% para a
parte demandada/apelada e 30% para o autor/apelante.

É como voto.

1 TJMG - Apelação Cível n. 1.0069.11.002119-8/001, Relator: Des. José Marcos Vieira, 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 02/10/2014, publicação da súmula em 13/10/2014.
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Presidiu a Sessão a Excelentíssima Desembargadora MARIA DAS
NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA.

Participaram  do  julgamento  ESTE  RELATOR  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)  e os
Excelentíssimos  Doutores ALUÍZIO  BEZERRA  FILHO  (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS) e GUSTAVO
LEITE URQUIZA  (Juiz  de Direito  Convocado,  com jurisdição plena,  em
substituição ao Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09 de dezembro
de 2014.

Juiz Convocado MARCOS WILLIAM DE OLIVEIRA
Relator


