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Empréstimo  Consignado –  Servidor –
Desconto  na  folha  de  pagamento -
Negligência  –   Valores  não  repassados  à
CEF –  Negativação  do  nome  do  autor –
Indenização por danos morais –  Sentença
parcialmente procedente –  Irresignação de
ambas  as  partes –  Apelação  do
Município/réu pugnando pela minoração da
indenização – Recurso Adesivo pelo autor
pugnando  pela  majoração  da  indenização
– Sentença reformada  –   Desprovimento
da  apelação  e  provimento  do  recurso
adesivo.

–  A indenização por dano moral deve ser
fixada com prudência, segundo o princípio
da  razoabilidade  e  de  acordo  com  os
critérios apontados pela doutrina, como “in
casu”,  a  fim  de  que  não  se  converta  em
fonte de enriquecimento sem causa.

-  A reparação por dano moral propicia ao
lesado  uma  mera  compensação,  como
forma de  amenizar  o  pesar  íntimo  que  o
machuca e mitigar a dor que o maltrata.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos
de apelação cível acima identificados, 

ACORDA a  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,
negar provimento ao recurso e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos
do voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de
fl. 129.       

RELATÓRIO

ALUÍZIO PEREIRA DOS SANTOS ajuizou
“ação de indenização por danos morais c/c pedido de antecipação dos efeitos
da  tutela  cumulada  com obrigação  de  fazer”  em face  de  MUNICÍPIO DE
ALGODÃO DE JANDAIRA.  Em suma,  a  autora requereu indenização por
danos morais,  decorrentes de contrato de empréstimo consignado, firmado
por  meio  de  convênio  realizado  pelo  Município  com  a  Caixa  Econômica
Federal.

Aduziu na peça inaugural que  realizou um
empréstimo  consignado  junto  a  Caixa  Econômica  Federal,   e  que  os
descontos eram realizados diretamente na sua folha de pagamento.  Relatou
que  o promovido deixou de repassar  as  parcelas  referente aos meses de
junho e julho de 2009, ensejando na negativação do seu nome no órgão de
proteção ao crédito.

Por  tais  razões,  pleiteou indenização  por
danos morais, juntando documentos às fls. 08/10.

Apesar  de devidamente citado,  o  réu não
apresentou contestação, conforme certidão às fls. 43. 

Em  sentença  proferida  às  fls.  70/74,  a
magistrada primeva julgou procedente a ação de indenização, condenando o
promovido  na  obrigação  de  repassar  os  valores  referentes  a  parcela  de
empréstimo em consignação, com vencimento em 30/06/2009 e 30/07/2009 à
CEF, e a pagar a indenização por danos morais, no valor de R$ 2.000,00 (dois
mil  reais),  acrescidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês,
desde o evento danoso, bem como correção monetária, a partir da sentença.
Fixou  multa  diária  de  R$  300,00  (trezentos  reais),  para  o  caso  de  não
cumprimento da medida.
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Condenou,  ainda,  o  promovido  no
pagamento de honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação. 

Inconformado  com  a  decisão  exarada,  o
Município  de  Algodão  de  Jandaíra apresentou  apelação  às  fls.  83/87,
noticiando que os valores já foram repassados à CEF, e que a indenização
fixada fora desproporcional, pugnando pela redução da verba. 

No  prazo  para  responder  o  recurso,  a
autora apresentou contrarrazões às fls. 91/93 e recurso adesivo às fls. 95/97,
requerendo a majoração do valor arbitrado na sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação do mérito (fls. 104/107).

É o relatório.

VOTO

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do recurso.

O ponto fulcral da apelação cível interposta
pelo Município/réu e do recurso adesivo interposto pelo autor centra-se no
valor arbitrado a título de danos morais. De um lado, o Município apela por
sua minoração. Do outro, o autor pugna pela majoração do valor indenizatório.

Cotejando  os  autos,   considerando  as
circunstâncias do caso concreto e os precedentes sobre a matéria,  antecipo
que a sentença merece reparos. 

A fixação dos valores indenizatórios fica a
critério de juízo de razoabilidade do magistrado sentenciante, incumbindo-se-
lhe perquirir acerca dos fatos e das condições financeiras de cada parte, para
que proceda à equânime compatibilização do anseio de satisfação da vítima e
o potencial econômico do ofensor, obstando a ocorrência de enriquecimento
sem causa. 

Nesse  diapasão,  soa  a  orientação  de
nossos pretórios:
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 “INDENIZAÇÃO  –  Responsabilidade  civil  –  Dano
moral – Protesto cambiário indevido – Abalo de crédito e
conseqüentemente  diminuição  do  faturamento  –  Verba
devida – Recurso provido para esse fim. Não prevê a lei
padrão de aferição do valor indenizatório na hipótese de
ressarcimento  por  abalo  de  crédito,  senão  o  genérico
para os  casos de prática de ato ilícito.  Assim,  ao juiz
tocará o arbitramento da indenização cabível, segundo
seu elevado critério, conforme disposto no artigo 1.553
do  Código  Civil.  (AC  189.395-1  –  SP  –  Apte.:  V.
Distribuidora  de  Peças  e  Acessórios  Ltda.  –  Apdo.:
Banco B. S. A.)”

É de curial  sabença que a reparação por
dano  moral  tem  dúplice  escopo:  mitigar  o  pesar  íntimo  da  vítima,
compensando-lhe a dor moral e dissuadir o ofensor da prática futura de atos
semelhantes.

Infere-se,  pois,  que  restou  devidamente
evidenciado o dano motivado pelo Município/apelante, uma vez que este agiu
de  forma  negligente  ao  não  repassar  os  valores  do  empréstimo  à  Caixa
Econômica Federal.

Nesta  ordem  de  ideias,  induvidoso  o
constrangimento sofrido pelo autor, que teve seu nome negativo no órgão de
restrição ao crédito, o que me faz concluir que tal situação ultrapassa a seara
de mero dissabor, tornando-se inquestionável a ocorrência do dano moral e os
transtornos causados na vida do autor, maculando a sua moral e atingindo os
direitos inerentes a sua personalidade, como sua reputação, imagem e bom
nome.

A  respeito  do  tema,  Cavalieri  Filho
assevera:

Por  mais  humilde  que  seja  uma  pessoa,  ainda  que
completamente  destituída  de  formação  cultural  e  bens
materiais,  por  mais  deplorável  que  seja  seu  estado
biopsicológico,  ainda  que  destituída  de  consciência,
enquanto  ser humano será detentora de um conjunto
de  bens  integrantes  de  sua  personalidade,  mas
precioso  que  o  patrimônio,  que  deve  ser por todos
respeitada. Os  bens  que  integram  a  personalidade
constituem  valores  distintos  dos  bens  patrimoniais,
cuja agressão resulta no que se convencionou chamar
de dano moral. Essa constatação,  por  si  só,  evidencia
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que o dano moral não se confunde com o dano material;
tem existência  própria  e  autônoma,  de  modo  a  exigir
tutela jurídica independente.
Os  direitos  a  personalidade,  entretanto,  englobam
outros  aspectos  da  pessoa  humana  que  não  estão
diretamente  vinculados  à  sua  dignidade.  Nessa
categoria  incluem-se  também  os  chamados  novos
direito da personalidade: a imagem, o bom nome, a
reputação, sentimentos, relações afetivas,  aspirações,
hábitos,  gostos,  convicções  políticas,  religiosas,
filosóficas,  direitos  autorais. Em suma,  os  direitos  da
personalidade  podem  ser  realizados  em  diferentes
dimensões e também podem ser violados em diferentes
níveis. Resulta daí que o dano moral, em sentido amplo,
envolve esse diversos graus de violação dos direitos da
personalidade,  abrange  todas  as  ofensas  à  pessoa,
considerada esta em suas dimensões individual e social,
ainda  que  sua  dignidade  não  seja  arranhada.  (In.
Programa  de  Responsabilidade  Civil,  7ª  ed.,  rev.  e
amp. SP: Atlas, 2007, p. 77) – negritei.

Convém  esclarecer  que  os  critérios
utilizados,  para  a  fixação  da  verba  compensatória  moral  devem  estar  de
acordo  com a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  que  versam
sobre  a  matéria  “sub examine”,  consoante  a  qual  incumbe ao  Magistrado
arbitrar,  observando  as  peculiaridades  do  caso  concreto,  bem  como,  as
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se
torne fonte de enriquecimento, tampouco que seja inexpressivo a ponto de
não atender aos fins a que se propõe. 

Com  essas  considerações,  entendo  que
deve ser majorada a indenização, a título de danos morais, para o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais),  o qual serve tanto para amenizar o sofrimento do
autor/recorrente,  quanto  fator  de  desestímulo,  a  fim  de  que  o  réu,
recorrente/ofensor não volte a praticar novos atos de tal natureza. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
apelação interposta pelo Município de Algodão de Jandaíra. Em seguida,
DOU PROVIMENTO  ao  recurso  adesivo  interposto  pelo  autor,  para
majorar o valor da indenização por danos morais de R$ 2.000,00 (dois mil
reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária na
forma fixada na sentença.

É como voto. 
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Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Des.   Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra
Filho,  juiz  convocado  com a  juridição  limitada,  em substituição  ao   Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, O Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle filho e
o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa,  juiz  convocado  com  jurisdição  plena,  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira. 

Presente ao julgamento  o Exmo. Dr.  Valberto
Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,  09 de  abril de
2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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