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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
RETENSÃO  INDEVIDA  EM  CONTA-CORRENTE.
MÁ  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  CONDUTA
NEGLIGENTE. PROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
MONTANTE REDUZIDO. PROVIMENTO PARCIAL
DO APELO. 

– Caso  em  que  se  comprovou  a  falha  na
prestação de serviço,  tendo em vista que o banco
não demonstrou que foi autorizado pela correntista a
possibilidade  de  desconto  em  conta-corrente  de
valores  provenientes  de  empréstimo  e  cheque
especial, ônus que a ele incumbia. 

– “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser reduzido, por ser achar condizente com a
intensidade das lesões sofridas e com a equação:
função pedagógica x enriquecimento injustificado, à
luz,  ainda,  dos parâmetros desta  Corte,  em casos
análogos. 

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. 150.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A

contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 10ª Vara Cível da Capital, que julgou

procedente  a  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  com  Repetição  de  Indébito  e

Indenização por Danos Moral proposta por Maria do Socorro Soares Pessoa.

Em suas razões recursais, o Apelante sustentou que o contrato

de adesão ao cheque especial foi devidamente formalizado pela parte Autora, o

que enseja a reforma da Sentença objurgada. Alternativamente, pugnou pela

redução  da  indenização  a  título  de  danos  morais  fixada  pelo  magistrado

singular. 

Contrarrazões não ofertadas. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento do Recurso Apelatório (fls. 139/145).

É o relatório.

VOTO

A  parte  Autora/Apelada,  em  sua  petição  inicial,  afirmou  a

ilegalidade praticada pela Instituição Financeira quando da retensão integral do

seu salário para o pagamento de empréstimos, faturas de cartão de crédito e

outras dívidas bancárias.

Da  Sentença  que  julgou  procedente  o  pedido  exordial

condenando o  Banco à restituição dos valores indevidamente descontados e

pelos  Danos  Morais  em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),  Apela  a  Instituição

Financeira.

Com parcial razão.

No  caso  concreto,  entendo  que  deve  ser  mantida  a

condenação da Instituição Financeira  à  restituição dos valores  descontados
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indevidamente da conta-corrente da parte autora, na medida em que inexiste

prova  de  que  tenha  solicitado  limite  de  cheque  especial  ou  que  tenha

autorizado os referidos débitos para amortização de dívida.

Desta feita, configurada a falha na prestação de serviço, resta

evidenciado  a  conduta  ilícita  praticada  pela  instituição  bancária  e  o  dano

superveniente tem natureza  in re ipsa,  que independe de prova do prejuízo,

pois já traz em si um estigma de lesão que se verifica pelo fato da Autora ter

sido privada indevidamente de verba de natureza alimentar. 

Contudo, relativamente à fixação do quantum a ser indenizado,

é certo que a reparação por danos morais tem caráter pedagógico, devendo-se

observar  a  proporcionalidade  e  a  razoabilidade  na  fixação  dos  valores,

atendidas as condições do ofensor, ofendido e do bem jurídico lesado. 

Nestas circunstâncias, considerando atentando aos critérios de

proporcionalidade e razoabilidade e aos precedentes desta Corte, entendo que

deve ser reduzido o montante indenizatório de R$ 10.000,00 (dez mil  reais)

para R$3.000,00 (três mil reais). 

No que se refere ao valor dos honorários, levando-se em conta

o trabalho adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles

fixados na origem para o percentual 20% (vinte por cento) sobre o valor da

condenação, conforme o disposto pelo art.  85, §11, do Código de Processo

Civil. 

Isso  posto,  PROVEJO PARCIALMENTE a  Apelação  Cível

interposta apenas para reduzir a indenização por danos morais ao valor de

R$ 3.000,00 (três mil reais),  corrigidos pelo IGP-M desde esta data, ambos

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
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Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 03 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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