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- Para que haja o dever de indenizar, necessário se
faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação
ou omissão do agente, nexo causal e o dano, que, a
meu  ver,  restaram  devidamente  comprovados  no
caso em apreço.

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode  servir  de  estímulo  à  violação  de  direitos
personalíssimos de outrem, por outro lado, não pode
ser  fonte  de  lucro,  devendo  ser  minorada  a
indenização excessivamente fixada na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER PARCIALMENTE  a Apelação Cível,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 104.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Banco Santander

Brasil  S/A,  inconformado  com a  sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais movida por Alba Lúcia

Lira do Rego Neves, na qual o Magistrado da 4ª Vara Cível da Comarca de

Campina Grande julgou procedentes os pedidos, determinando ao Promovido a

devolução de todos os valores pagos indevidamente pela Autora, bem como,

ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a título de danos morais.

O  Apelante,  em  suas  razões  recursais,  alegou  que  não

restaram provados os requisitos para o reconhecimento da responsabilidade

civil,  notadamente, a ausência de efetivo prejuízo à honra. Alternativamente,

pugnou pela redução da indenização fixada na sentença (fls. 78/84). 

Contrarrazões às fls. 88/89.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 95/96).

É o relatório.

VOTO

A Autora/Apelada, em sua petição inicial, aduziu que se dirigiu

ao  Banco  Promovido  para  firmar  um  empréstimo.  Disse  que  obteve  a

autorização  para  o  recebimento  de  R$  2.550,00  (dois  mil,  quinhentos  e

cinquenta reais), ficando estabelecido que pagaria a dívida em 25 parcelas de

R$ 137,00 (cento e trinta e sete reais). Ocorre que, ao tentar sacar o dinheiro,

teria sido informada que não havia em sua conta o referido numerário, pois o

empréstimo havia sido negado.

Em razão disso, a Promovente supos que o contrato estaria

encerrado, vindo a ser surpreendida com descontos em seus contracheques

dos meses de junho/2009 e julho/2009. 
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Acrescentou  que  depois  de  procurar  o  Promovido,  os

descontos  foram interrompidos,  mas  não  houve  a  devolução  completa  dos

valores indevidamente cobrados.

Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do  agente,  nexo  causal  e  o  dano,  que,  a  meu  ver,  restaram devidamente

comprovados no caso em apreço.

“In casu”, o Recorrente, apesar de ter alegado, não provou a

devolução dos valores indevidamente debitados no contracheque da Apelada,

mesmo reconhecendo que não autorizou o empréstimo solicitado pela cliente,

tornando ilegal o desconto.

Dessa forma, dúvida não há de que a atitude do Recorrente se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata o ato de cobrar ilegalmente dívida inexistente, mormente, quando este

é o único rendimento da Autora. Inegável que tal fato é circunstância que gera,

em qualquer pessoa, tormentos e abalos motivadores de indenização.

Estabelecido, assim, o ato ilícito e o nexo de causalidade, cabe

ao Apelante o dever de indenizar. Senão, veja-se:

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL
DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
Apelação Ação de repetição de indébito cumulada com
pedido  de  indenização  por  danos  morais  Sentença  de
parcial procedência Quitação antecipada de contrato de
empréstimo  Obrigação  da  ré  em  promover  o
cancelamento dos descontos de parcelas do contrato da
folha  de  pagamento  do  autor  Falha  na  prestação  do
serviço Responsabilidade civil da ré caracterizada - Dano
moral indenizável Redução do montante em atendimento
aos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade.
Recurso  parcialmente  provido.  (TJ-SP  -  APL:
216194120118260344  SP  0021619-41.2011.8.26.0344,
Relator:  Marino Neto, Data de Julgamento: 09/08/2012,
11ª  Câmara  de  Direito  Privado,  Data  de  Publicação:
14/08/2012).

No que se refere ao “quantum” indenizatório fixado, entendo

que o valor fixado na sentença se mostrou excessivo. O fato é que os tribunais
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pátrios  têm  entendido  que  a  indenização  pelo  dano  moral,  além  de

proporcionar ao ofendido um bem-estar psíquico compensatório pelo amargor

da ofensa,  deve,  ainda,  representar  uma punição para  o infrator,  capaz de

desestimulá-lo  a  reincidir  na  prática  do ato  ilícito.  A  indenização pelo  dano

moral não pode servir de estímulo à violação de direitos personalíssimos de

outrem, mas também não pode ser fonte de lucro. 

Assim,  havendo a sentença se afastado dessas diretrizes,  o

valor da indenização deve ser  minorado para R$ 10.000,00 (dez mil  reais),

corrigido da publicação do Acórdão e acrescido de juros de mora a partir da

citação.

Por  tais  razões,  PROVEJO  EM  PARTE a  Apelação  Cível

interposta,  apenas  para  reduzir  o  valor  da  indenização  por  danos  morais,

fixando-a em R$ 10.000,00 (dez cinco mil reais).

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  Participaram do  julgamento,
além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos
Santos,  o  Excelentíssimo  Senhor  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida (Juiz
convocado para  substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti)  e  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Procurador de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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