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ACORDÃO
AGRAVO INTERNO Nº 0025107-83.2011.815.2001
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
AGRAVANTE : Banco Pan S/A
ADVOGADOS : Feliciano Lyra Moura e Tobias Gustavo Bergman
AGRAVADA : Lindalva Ferreira Correia
ADVOGADA : Sabrina Pereira Mendes
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AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  COM  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  DESCONTO  EM  FOLHA.  AUSENTE
COMPROVAÇÃO  DA  CONTRATAÇÃO  DE
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  ORGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO. MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

− O consumidor  cobrado  em quantia  indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso. Inteligência do art.
42, parágrafo único, do CDC. 

− Valor indenizatório que deve ser mantido em
R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  quantia que  atenta
para  a  condição  econômica  de  ambas  as  partes,
bem  como  para  o  caráter  pedagógico/punitivo  da
medida

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade,  DESPROVER O AGRAVO INTERNO,
nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.236. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO interposto  pelo  Banco  Pan

S/A, desafiando a Decisão Monocrática de fls.207/209v, que negou provimento
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a Apelação por ele interposta e deu provimento ao recurso adesivo, majorando

o valor da condenação em danos morais.

No Agravo Interno (fls.211/218), a instituição financeira insurge-

se contra a Decisão Monocrática, reiterando a impossibilidade da repetição do

indébito em dobro e majoração dos danos morais

É o relatório.

VOTO

O inconformismo do Agravante reside no fato de ter sido dado

Provimento  Parcial  ao  Recurso  Apelatório  na Decisão  Monocrática  de  fls.

207/209v,  majorando o  valor  dos danos morais  e  mantendo a repetição do

indébito na forma dobrada.

A  decisão  combatida  deve  ser  mantida  por  seus  próprios

fundamentos, pois a parte Agravante não trouxe nenhum argumento capaz de

ensejar  a  reforma  do  juízo  monocrático.  Além  disso,  a  decisão  está  em

harmonia  com  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  com  as

decisões proferidas por esta Corte de Justiça.

 

Com efeito, quanto  à repetição do indébito, tenho que, diante

da conduta abusiva e descontos indevidos no contracheque da Autora, deve a

parte demandada proceder na devolução dos valores lançados indevidamente,

em dobro, eis que caracterizada, diante do que se vislumbra nos autos, a má-fé

no proceder.

Como já referido no Acórdão, os descontos foram efetivados e

o nome da Agravada foi  negativado frente  a órgão de proteção ao crédito.

Assim,  resta  reconhecida  a  obrigatoriedade  de  devolução  da  importância

descontada.  No mais,  em face da peculiaridade do caso, é aplicável  o que

dispõe o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. 

Desse modo, correta a decisão que determinou a restituição
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dos valores debitados indevidamente na  conta-corrente, por dívidas oriundas

de fraude.

Outrossim, quanto ao valor arbitrado em sede de dano moral,

há que se observar que o poderio econômico da Ré não a induz em ruína ou

enriquecimento ilícito da Agravada, face circunstâncias pessoais das partes.

Inescusável,  repito,  que  a  falha  administrativa  do  Banco  e  sua  negligência

acentua o seu atuar, cuja extensão do dano está no próprio registro havido.

Assim, quanto ao pedido de redução do quantum fixado, tenho

por desacolher o recurso da Agravante, mantendo o valor indenizatório que

restou fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), uma vez que proporcional ao

fato e a jurisprudência deste colegiado e do Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA.
AUSÊNCIA  DE  REPASSE.  DEVER  DE  INDENIZAR.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  APELO.  A  indevida
inscrição  do  nome  da  parte  autora  em  cadastros
restritivos  de  crédito  acarreta  dano  moral  indenizável.
Trata-se  do  chamado  dano  moral  in  re  ipsa.
Considerando a gravidade do ato ilícito praticado contra o
autor,  o  potencial  econômico da ofensora  (reconhecida
instituição bancaria), o caráter punitivo-compensatório da
indenização  e  os  parâmetros  adotados  em  casos
semelhantes,  entendo  que  deve  ser  fixado  em
R$10.000,00 (dez mil reais) o valor indenizatório.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00424387220118152003,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-02-2015) 

Isto posto,  DESPROVEJO O AGRAVO INTERNO,  mantendo

integralmente à Decisão Monocrática guerreada.

É o voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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