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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  COM  REPARAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AUSENTE  PROVA  DA  OCORRÊNCIA
DO  DANO.  INEXISTENTE  O DEVER  DE
INDENIZAR. MERO DISSABOR. IMPROCEDÊNCIA
DO  PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

– A  mera  cobrança  indevida de  valores  não
materializa  dano  à  personalidade  a  justificar  a
condenação  postulada.  Trata-se  de  mero
aborrecimento  decorrente  da  vida  em  sociedade,
incapaz de causar abalo psicológico, não havendo
que se falar em indenização por danos morais. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Recurso Apelatório, nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 139.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Margarida  Maria

Benjamin dos Santos de Andrade Perez, irresignada com a Sentença proferida

pela Juíza de Direito da 4ª  Vara  da  Comarca  de  Santa  Rita  que julgou

improcedente o pedido formulado na Ação  de  Repetição  de  Indébito  com

Indenização por Dano Morais proposta em face do Banco do Brasil S/A.
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Nas razões da Apelação, o Autor reiterou a ocorrência do dano

moral  passível  de  indenização  ante  os  constrangimentos  causados  pela

cobrança reiterada e indevida de valores pela instituição financeira.

Contrarrazões apresentadas (fls.116/118).

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório. (fls.130/134).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais em que a

parte Autora alegou a ocorrência de dano passível de indenização em face da

cobrança indevida de dívida por ela não contraída.

De  pronto,  relativamente  à  indenização  por  dano  moral,  a

situação caracterizada nos autos não autoriza o acolhimento da pretensão, pois

não houve prejuízo de ordem subjetiva.

No  caso,  não  restou  demonstrado,  nem  superficialmente,  o

prejuízo  extrapatrimonial  supostamente  experimentado  pela  parte  autora

quando da cobrança indevida. Não obstante reconhecida a falha na prestação

do serviço, tal fato, por si só, sem demonstração efetiva de constrangimento

supostamente  vivenciado  ou  de  qualquer  outra  repercussão  na  esfera

extrapatrimonial,  não  configura  dano  moral  “in  re  ipsa”,  de  vez  que

imprescindível  a  prova  do  prejuízo  moral  suportado  pelo  consumidor,

inexistente na hipótese em exame.

Sendo assim, não resta materializado dano moral passível de

ser  indenizado,  não  ultrapassando,  os  fatos  narrados,  a  esfera  do  mero

dissabor cotidiano. 
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Quantos  aos  honorários,  levando-se  em  conta  o  trabalho

adicional realizado em grau recursal, devem ser majorados aqueles fixados na

origem de 10% para 15% sobre o valor da condenação, conforme o disposto

pelo art. 85, §11, do Código de Processo Civil, ficando suspensa a exigibilidade

ante o deferimento da justiça gratuita.

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
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.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, 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, 13 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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