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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
EM FOLHA – SUPOSTA FRAUDE  –  RECONHECIMENTO
DE  DÍVIDA  INEXISTETE  -   DANOS  MORAIS
ARBITRADOS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO
– APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO
CDC  –  RELAÇÃO  DE  CONSUMO  –  ALEGAÇÃO  DE
AQUISIÇÃO APENAS DA CARTEIRA DE CRÉDITO  DO
BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL   –   FATO  NÃO
COMPROVADO  –  INDENIZAÇÃO  DEVIDA  –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA  – DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

Efetuados  descontos  indevidos  de  crédito  pessoal
consignado nos contracheques da autora,  decorrentes  de
falha  operacional  imputável  ao  promovido,  é  devida  a
restituição  dos  valores  indevidamente  cobrados,  com
aplicação da regra do parágrafo único do art. 42 do Código
de Defesa do Consumidor.

A  responsabilidade  civil,  consubstanciada  no  dever  de
indenizar o dano sofrido por outrem, advém do ato ilícito,
caracterizado pela violação da ordem jurídica com ofensa ao
direito  alheio  e  lesão  ao  respectivo  titular.  Como
pressupostos necessários se tem o dano, o ato ilícito e o
nexo  de  causalidade.  Uma  vez  configurados  estes
requisitos, aparece o dever de indenizar.

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo
com os critérios apontados pela doutrina e jurisprudência, a
fim de que não se converta em fonte de enriquecimento.
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Considerando que ao quantificá-lo, o magistrado fixou-o de
forma equânime, desnecessária é a intervenção da Corte
revisora no sentido de reduzi-lo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Panamericano
S.A.,    objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 16ª Vara
Cível  da  Comarca  de João Pessoa que,  nos autos  da  Ação Anulatória  c/c
Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por Maria de
Fátima  de  Araújo  Barbosa, julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos
iniciais para determinar o bloqueio e o cancelamento do cartão de crédito em
questão, além de condenar o promovido à restituição em dobro dos valores
pagos indevidamente pela autora nos últimos três anos do ajuizamento da ação
e os pagamentos realizados no decurso da lide, corrigidos monetariamente a
partir do fato danoso e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

Nas razões recursais, o apelante alega que o Banco Cruzeiro do
Sul,  através  do  qual  foi  contratado  o  cartão  de  crédito  que  deu  origem à
demanda,  não  foi  por  ele  incorporado  nem  sofreu  qualquer  transformação
societária, não tendo se responsabilizado pelas contratações celebradas antes
da cessão de direitos. Afirma ainda que referida carteira ocorreu em 02 de maio
de 2013, posterior à celebração do contrato, não podendo ser responsabilizado
por  eventual  má-fé  ou  ato  ilícito  praticado,  eis  que  não  teve  participação
alguma nos fatos.

Sustenta,  outrossim,  que  não  efetuou  descontos  indevidos  a
justificar a condenação em danos morais, cuja demonstração de sua ocorrência
cabia à apelada.

Devidamente  intimado,  o  apelado  ofertou  contrarrazões  ao
recurso, impugnando-o em todos os seus termos (fls. 159/164). 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, fls. 175/176,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação de mérito.

VOTO

Esclareço,  inicialmente,  que,  como a sentença foi  publicada,  e
este  recurso  interposto,  antes  da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  norteado  pelo  Código  de
Processo Civil  anterior  (Lei  nº  5.869/1973),  levando em conta,  inclusive,  as
interpretações jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada
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do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  Enunciado  Administrativo  nº  2,
proclamado em sessão plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado  Administrativo  nº  02:  Aos  recursos  interpostos
com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  decisões
publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça. 

A relação jurídica travada nos autos está sujeita ao Código de
Defesa do Consumidor, eis que presentes os requisitos dos artigos 2º e 3º, da
Lei Protetiva1.

Estabelecida  essa premissa,  vale  destacar  a  incidência,  via  de
consequência,  da inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do
referido diploma, na medida em que, alegada a inexistência de relação jurídica,
incumbiria à promovida a comprovação da efetiva contratação.

Pois  bem.  Analisando  a  prova  coligida  aos  autos,  restou
incontroversa a realização de descontos mensais por meio de consignação em
folha  do  contracheque  da  autora,  no  valor  mensal  de  R$  159,60  (cento  e
cinquenta e nove reais  e  sessenta centavos),  conforme documentos de fls.
17/75 (contracheques da autora).

Nesse  tirocínio,  cabia  à  instituição  financeira  demandada
comprovar a veracidade e a respectiva origem do débito, em razão da aludida
inversão. 

No entanto, da análise detida dos autos, constato que a instituição
financeira  apelante  não acostou nenhum documento  para  comprovar,  ainda
que minimamente, a regularidade da contratação do empréstimo consignado
sub  examine,  assim,   não  tendo  demonstrado  o  valor  que  teria  sido
efetivamente disponibilizado à parte autora, inexiste justificativa dos descontos
em folha. 

Aliás, apenas alega que, após a liquidação extrajudicial do Banco
Cruzeiro do Sul S.A., e por ocasião do leilão realizado em 26.04.2013, o Banco
Pan (nova denominação do Banco Panamericano) adquiriu a carteira de cartão
de crédito consignado, tendo sido, portanto, realizado em momento posterior
aos fatos narrados pelo apelado.

1Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário
final.   Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja
intervindo nas relações de consumo.  Art.  3°  Fornecedor  é  toda pessoa física ou jurídica,  pública ou privada,
nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes  despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,
montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,  exportação,  distribuição  ou  comercialização  de
produtos ou prestação de serviços.
§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.
§  2°  Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,  inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

3
Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti



Apelação Cível nº 0041973-98.2013.815.2001

A venda  da  carteira  de  cartões  crédito  consignado  do  Banco
Cruzeiro  do  Sul  ao  Banco  Panamericano  é  fato  incontroverso  nos  autos,
conforme documento de fls. 92/93.

Dos documentos juntados pelo apelante, fls.  92/108, verifica-se
que este arrematou a Carteira  de Cartão de Crédito  Consignado do Banco
Cruzeiro  do  Sul  S.A.,  em  liquidação  extrajudicial,  não  havendo,  contudo,
cláusula que limite a responsabilidade do adquirente quanto aos atos ilícitos
ocorridos, decorrendo daí a presunção de assunção de responsabilidade.

A proposição defensiva, portanto, sustenta-se na alegação de que
a  aquisição  teria  se  dado  de  forma  parcial,  e,  assim  sendo,  nenhuma
negociação efetuada pela autora estaria incluída no negócio. A tese defensiva,
portanto, não merece acolhida, uma vez  que se apresenta desacompanhada
de qualquer comprovação. 

Ademais,  ao  contrário,  o  próprio  Banco  PAN  apresentou
documento  denominado  “Fato  Relevante”  (fl.  98)  noticiando  que  a  carteira
adquirida no valor de R$ 351.000.000,00 (trezentos e cinquenta e um milhão de
reais), originou-se de 237 (duzentos e trinta e sete) convênios firmados com
órgãos  públicos  das  três  esferas  de  governo,  da  administração  direta  ou
indireta, incluindo, na negociação, 471.000 (quatrocentos e setenta e um mil)
cartões de crédito.

Colocada a questão nesses termos, é de considerar-se que, em
razão  de  ser  consumerista  a  relação,  e  sendo  hipossuficiente  a  parte
demandante,  cabia  ao  Banco  Pan a  comprovação de que,  dentre  o  rol  de
contratos  adquiridos,  não  se  encontrava  aquele  impugnado  nos  presentes
autos.

Demais disso, conforme já mencionado alhures, o apelante não
logrou  êxito  em  demonstrar  a  contratação,  pois  sequer  juntou  documento
relativo ao negócio. 

Na espécie, considerando que o apelante  efetuou descontos não
autorizados em folha de pagamento, sem verificar a  sua regularidade, assumiu
o  risco  de  causar  danos  ao  consumidor,  restando  induvidoso  o  ato  ilícito
praticado.

Em suma,  na  condição  de  fornecedor  de  serviços,  o  apelante
deveria  ter  sido mais diligente,  empregando medidas eficientes,  de forma a
evitar os efeitos de condutas fraudulentas.

Sobre a hipótese versada nos autos, este Tribunal já sinetou:

EMENTA: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO FIRMADO POR
TERCEIRO EM NOME DO AUTOR.  SUPOSTA FRAUDE.
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CARTÃO  CONSIGNADO  EM  FOLHA DE  PAGAMENTO.
DESCONTOS INDEVIDOS.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DA  DÍVIDA  E
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DA CARTEIRA
DE CARTÃO  DE CRÉDITO  DO  BANCO  CRUZEIRO  DO
SUL  PELO  APELANTE.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUE
AFASTEM A RESPONSABILIDADE DO APELANTE PELAS
POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NAS  CONTRATAÇÕES
REALIZADAS PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CEDENTE.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  REALIZAÇÃO  DO
CONTRATO.  COBRANÇA  DE  DÉBITO  REFERENTE  A
CONTRATO POSSIVELMENTE INEXISTENTE. DEVER DE
INDENIZAR.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR PROPORCIONAL A GRAVIDADE
DA  CONDUTA.  MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM.
SENTENÇA  MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
Ausente cláusula contratual que limite a responsabilidade da
Instituição  bancária  adquirente  aos  atos  ilícitos  ocorridos
após  a  aquisição  da  Carteira  de  Cartões  pertencente  ao
Banco cedente, o reconhecimento de sua responsabilidade
por possível irregularidade na contratação é medida que se
impõe.  O  quantum  indenizatório  deve  ser  fixado
considerando  as  circunstâncias  do  caso,  o  bem  jurídico
lesado, a situação pessoal do Autor, o potencial econômico
do  lesante,  devendo  o  valor  da  indenização  atender  o
princípio  da  razoabilidade,  não  podendo  o  dano  implicar
enriquecimento sem causa.
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 
00284784020138150011, 4ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA
, j. em 19-04-2016) 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO  C/C  RESSARCIMENTO  DE  VALORES.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DA PARTE  AUTORA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. Prova da cessão e
da responsabilidade por dívidas pretéritas. Ausência. Teoria
da  aparência.  Adoção.  Descontos  relativos  ao  cartão  de
crédito efetuados pelo banco cruzeiro do sul s/A. Liquidação
extrajudicial. Necessidade de comprovação de insuficiência
financeira.  Rejeição.  Mérito.  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR. ADOÇÃO. COMPROVAÇÃO DOS FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL. INTELIGÊNCIA
DO ART. 333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  Anuência  voluntária  aos  termos
contratuais  e  a  autorização  para  pagamento  de  parcela
mínima. Enriquecimento ilícito. Vedação imposta a todos os
contratantes. Sentença mantida. Desprovimento do apelo. -
Com base na teoria da aparência, o Banco Cruzeiro do Sul
S/A é parte legítima para figurar no polo passivo da lide,
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quando, de acordo com a prova encartada, notadamente os
contracheques  da  autora,  conta  seu  nome  como
beneficiária do crédito descontado. - A adoção do Código de
Defesa do Consumidor à hipótese dos autos não retira da
parte  demandante  a  necessidade  de  comprovar,
minimamente,  a  verossimilhança  de  suas  alegações.  -
"Aquele  que,  sem justa causa,  se  enriquecer  à  custa  de
outrem, será obrigado a restituir o  indevidamente auferido,
feita a atualização dos valores monetários”, nos ditames do
art. 844, Código Civil. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00288014520138150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 04-08-2015) 

Desse modo, resta patenta a inexistência do contrato e, via de
consequência,  em  face  da  aplicação  das  normas  consumeristas,  é  de  se
aplicar o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a repetição do
indébito, nos seguintes termos:

O consumidor  cobrado em quantia  indevida  tem direito  à
repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais,
salvo hipótese de engano justificável.

Assim  sendo,  demostrado  o  desconto  dos  valores  no
contracheque da apelada,  relativos a contrato inexistente,  a manutenção da
sentença  no  ponto  em que  condenou  à  repetição  do  indébito  em dobro  é
medida  que  se  impõe,  em razão  do  desconto  indevido  e  da  incidência  do
diploma protetivo.

Em relação  ao  dano  moral,  conforme  explanado  na  sentença,
afere-se a ocorrência de conduta ilícita, capaz de ensejar dano, o qual advém
das lesões sofridas pela pessoa em certos aspectos da sua personalidade, em
razão de investidas injustas de outrem. 

São,  portanto,  aqueles  danos  que  atingem  a  moralidade  da
pessoa e a sua afetividade, causando-lhe constrangimentos, vexames, dores,
enfim, sentimentos e sensações negativas, atingindo, pois, as esferas íntima e
valorativa do lesado.

Na  espécie,  demonstrada  a  conduta  ardilosa  do  réu/apelante,
surge o dever de indenizar à vítima pelos danos causados. 

In  casu, houve  falha  na  prestação  do  serviço,  e,  no  que  diz
respeito  à  prova  do  dano,  a  argumentação  do  réu/apelante  é  de  todo
inaceitável, pois em sendo dano moral puro, é dispensável a prova específica
ou direta do abalo moral, por se tratar de consequência natural do próprio fato
(art. 944 do CC), quer dizer, in re ipsa.
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Sobre o tema, trago à colação os seguintes arestos:

PROCESSO  CIVIL.  CONSUMIDOR.  SERVIÇO  DE
TELEFONIA.  COBRANÇA  INDEVIDA.  DANOS  MORAIS.
INDENIZAÇÃO.  VIOLAÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.
AUSÊNCIA.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  COM
FUNDAMENTAÇÃO  CONSTITUCIONAL  NÃO
IMPUGNADA. SÚMULA 126/STJ. REVISÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
[...]
2. No caso,  o Tribunal  a quo reconheceu a existência do
dano  moral,  uma vez  que  o  consumidor  foi  surpreendido
com  uma  cobrança  indevida  em  sua  residência,  por  um
serviço  que  sequer  foi  contratado,  pois  teve  seus  dados
indevidamente  utilizados,  em  virtude  de  uma  contratação
fraudulenta. Mesmo após o consumidor ter procurado, por
várias  vezes,  a  fornecedora  do  serviço  de  telefonia  para
solucionar o equívoco, não obteve sucesso, tendo recebido
cobranças diárias e ameaça de inclusão do nome em órgãos
de proteção ao crédito.
3.  Por  outro  lado,  a  responsabilização da fornecedora do
serviço de telefonia também foi fundamentada no art. 37, §
6º,  da  Constituição  Federal,  não  tendo  sido  interposto  o
recurso extraordinário, o que atrai a incidência da Súmula
126/STJ.
4. No tocante ao valor da indenização, tem-se que, ausente
manifesta  exorbitância  da  quantia  fixada,  a  reforma  do
julgado  recorrido  impõe  o  revolvimento  dos  elementos
fáticos  probatórios  da  demanda,  providência  vedada  na
instância  extraordinária,  consoante  enunciado  da  Súmula
7/STJ.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.2

Nesta corte:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  C/C  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS OFERECIDOS
PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA
DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO. SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA  DO  PROMOVENTE.  PRETENSÃO.
MAJORAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS  E  DOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PRIMEIRO
GRAU.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  INOBSERVÂNCIA
AOS  CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  NECESSIDADE  DE
MAJORAÇÃO.HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.CRITÉRIOS
ESTABELECIDOS  NO  ART.  20,  §  3º,  DO  CÓDIGO  DE

2 AgRg no REsp 1312329/MG, Rel.  Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2014, DJe
20/11/2014
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PROCESSO  CIVIL.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
-  O  fornecedor  de  serviços  responde  objetivamente  pelos
danos morais causados à parte, em virtude da deficiência na
prestação  dos  serviços.  -  Restando  comprovada  a  inscrição
indevida  do  nome  do  autor  nos  cadastros  de  Órgão  de
Proteção  ao  Crédito,  sem  ter  contraído  débito,  imperioso  o
dever de indenizar.
-  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 não estando o
valor indenizatório fixado na decisão singular em harmonia com
a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa,
a  extensão  do  dano,  a  sua  finalidade  e  os  critérios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, é de se majorar o valor
da citada verba. [...].3

CONSUMIDOR.  PEDIDO  DE  ABERTURA  DE  CONTA
SALÁRIO. ADESÃO A CONTRATO DE CONTA CORRENTE.
COBRANÇA DE TARIFAS E TAXAS. FALHA NA PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. INSCRIÇÃO NOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  DANO  MORAL CONFIGURADO.  QUANTUM
MANTIDO. 1. Não pode prevalecer o contrato de abertura de
conta-corrente quando as evidências demonstram a falha na
prestação dos serviços do banco demandado que abriu conta-
corrente  quanto  haveria  de  abrir  conta-salário,  conforme
orientado pelo empregador do autor. 2. Se do acervo probatório
se  extrai  que  a  equivocada  abertura  de  conta-corrente
acarretou a cobrança de taxas e tarifas que culminaram com a
inclusão  do  nome  do  autor  nos  cadastros  de  proteção  ao
crédito, merece prestígio a sentença que julgou procedente os
pedidos  de  declaração  de  inexistência  do  negócio  e  de
reparação  por  danos  morais.  3.  Deve  ser  mantido  o  valor
arbitrado  a  título  de  danos  morais  quando  este  se  mostrar
razoável e proporcional, observados os critérios norteadores da
justa reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. [...].4

Assim,  diante  da  má  prestação  de  serviço,  aí  se  entenda  a
perpetuada cobrança de valores relativos ao Cartão de Crédito  Consignado
sequer contratado, esse fato ocasionou ofensa aos direitos da personalidade
da  autora,  lesão  à  sua  honra  e  agressão  à  sua  dignidade,  sendo  forçoso
reconhecer que o banco – réu/apelante - agiu com culpa quanto à ocorrência
do evento danoso, não havendo que se falar em concorrência de ambas as
partes para seu desdobramento.

Analisando, agora, o pleito de redução do quantum indenizatório,
fixado pelo magistrado de piso em R$ 3.000,00 (três mil reais), por entendê-lo
exorbitante, verifico não assistir razão ao apelante.

Para a fixação da verba indenizatória moral, os critérios utilizados
devem estar de acordo com a melhor orientação doutrinária e jurisprudencial

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00195129320108150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 07-04-2015

4 TJDF; Rec 2014.03.1.022935-4; Ac. 846.810; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal;
Relª Juíza Edi Maria Coutinho Bizzi; DJDFTE 09/02/2015; Pág. 314
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pertinente à matéria, porquanto incumbe ao magistrado arbitrar a indenização,
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 seja inexpressivo a ponto de não atender aos
fins a que se propõe.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decidiu:

“Na fixação da indenização por danos morais,  recomendável
que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio econômico
dos  autores,  e,  ainda,  ao  porte  da  empresa  recorrida,
orientando-se o juiz  pelos critérios sugeridos pela doutrina e
pela  jurisprudência,  com  razoabilidade,  valendo-se  de  sua
experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso.”5

Diante desse contexto, visualizo não merecer reparo a sentença,
eis que o montante arbitrado não foi vultoso, pois dentro da razoabilidade que o
caso requer. 

Defronte de tais considerações, por entender equânime o valor
arbitrado,  considero  desarrazoado  o  pleito  de  redução  do  quantum
indenizatório  de R$ 3.000,00 (três mil  reais),  o qual  serve para amenizar  o
sofrimento da autora/apelada e desestímulo ao réu/apelante, a fim de que a
instituição ofensora não torne a praticar novos atos de tal natureza.

Feito esse registro, é forçoso concluir ter agido com acerto o Juízo
monocrático ao julgar a lide de acordo com os precedentes deste Tribunal.

Com  essas  considerações,  nego  provimento  ao  recurso,
mantendo a sentença atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmº.Sr.  Des.  José  Ricardo  Porto.
Participaram do julgamento, além da Relatora, eminente Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti,  o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Exmº.  Dr.
Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para  substituir  o Des.  Leandro  dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº. Dr.  Herbert Douglas Targino, Procurador
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 07 de
junho de 2016.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

               

G/03

5 Resp 135.202-0-SP, 4ª T., Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 19-5-1998.
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