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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE  SITUAÇÃO
VEXATÓRIA  OCASIONADA  POR  CONTATO
DIRETO  DA  CLIENTE  DA  COM
ESTELIONATÁRIA. FATOS CONSTITUTIVOS
NÃO  COMPROVADOS.  AUSÊNCIA  DE  ATO
ILÍCITO.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO
CONFIGURADO. DESPROVIMENTO  DO
APELO.

− Para  que  se  reconheça  o  cabimento  da
indenização,  mostra-se  necessária  a  constatação  da
conduta antijurídica que gere dano, bem como o nexo
de causalidade entre a conduta e o dano.

-  Não  restando  comprovado  que  o  procedimento
adotado pelos prepostos da instituição bancária tenha
excedido os limites do tolerável,  causando vexame,
aflição,  angústia  e  desequilíbrio  no  bem-estar  da
promovente  ou  que  lhe  tenha  sido  imputado,  em
algum  momento,  a  prática  dos  crimes  patrimoniais
aduzidos, incabível a reparação civil por dano moral,
posto  que  não  houve  violação  de  direitos  da
personalidade. 
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime. 

Trata-se  de  Apelação  interposta  por  Adriana  Lopes  Pontes
hostilizando a Sentença oriunda do Juízo da 7ª  Vara Cível  da Comarca de
Campina  Grande,  prolatada  nos  autos  da  Ação de Reparação por Danos
Morais movida contra o Banco Santander S/A.

Alegou a apelante, na origem, ter sido vítima de um assalto,
ocorrido em 05/06/2009, ocasião em que todos os seus documentos e cartões
foram subtraídos e, posteriormente, usados por terceiro para movimentação de
sua conta bancária junto a uma das agências do Banco apelado.

Consigna que, no dia 30/06/2009, o gerente da agência realizou
uma acareação entre a apelante e a estelionatária responsável pelos desfalques
em sua conta bancária. Afirma que “quando a Requerente chegou a agência
foi  colocada em uma sala  fechada,  junto  com a  farsante  e  ambas  foram
escoltadas  por  seguranças  do  banco e  policiais,  essa  situação lhe  trouxe
muitos constrangimentos, visto que todo esse teatro era visto por todos que
ali estavam” (fls. 05).

Relatou  ter  sido  agredida  verbalmente  pelas  pessoas  que
presenciaram o ocorrido, por ter sido confundida com a verdadeira meliante.

Defendeu  que  o  ato  ilícito  praticado  pelos  prepostos  do
demandado enseja o dever de indenizar os danos morais sofridos, tendo em
vista que a situação narrada ocasionou risco a sua vida e a de sua família, além
de enormes prejuízos emocionais.

Citada,  a  ré  apresentou  contestação,  às  fls.  27/38,  arguindo
preliminarmente,  sua  ilegitimidade  passiva,  sob  o  argumento  de  que  a
investigação  para  identificação  do  farsante  fora  conduzida  por  autoridades
policiais, responsáveis por eventual excesso causador de constrangimentos à
demandante.  No  mérito,  asseverou,  em  resumo,  não  existir  nexo  de
causalidade entre os atos ilícitos narrados pela autora e a conduta da ré, posto
que o banco demandado limitou-se a seguir as orientações perpetradas pelos
agentes  da  polícia.  Alegou,  ainda,  que  os  danos  morais  não  restaram
sobejamente comprovados.

Réplica apresentada, às fls. 58/61.

Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a
parte ré requereu o julgamento antecipado da lide, enquanto a autora pugnou
pela inversão do ônus da prova, a fim de que o requerido apresentasse, em
juízo, todos os documentos relacionados as transações indevidas que foram
realizadas  pelo  estelionatário,  além  da  produção  de  prova  testemunhal  e
documental (fls. 72/73).
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A  inversão  do  ônus  probatório  fora  deferido,  às  fls.  74,
ordenando  o  juízo  a  quo a  intimação  do  banco  para  que  apresentasse  os
documentos pleiteados, em 10 (dez) dias.

Realizada  audiência  preliminar,  não  houve  transação.  Na
mesma oportunidade, as partes requereram o julgamento antecipado da lide
(fls. 79).

Em sentença de fls. 83/86, o juízo de instância prima decidiu
pela improcedência da demanda, entendendo que o fato alegado na inicial não
restou comprovado nos autos.

Inconformada,  a  demandante interpôs  Apelação (fls.  88/105),
alegando  que  a  conduta  do  banco  apelado  a  expôs  a  situação  vexatória  e
humilhante, impingindo-lhe danos de ordem moral, além de ocasionar risco de
vida  à  recorrente  e  seus  familiares,  que  passaram a sofrer  ameaças,  sendo
obrigados a mudar de endereço.

Aduz que houve equívoco na sentença vergastada, ao ressaltar
que a causa de pedir da demanda não estaria ligada às operações fraudulentas
realizadas pelos estelionatários na conta corrente da apelante.

Consigna  que,  mesmo após  a  inversão  do  ônus  da  prova,  o
recorrido  não  apresentou  os  documentos  requeridos,  desatendendo  à
determinação contida no despacho de fls. 74 e, desta forma, descuidando-se de
comprovar os fatos impeditivos e modificativos do direito da autora.

Rogou  pela  reforma  da  sentença  para  que  seja  julgado
procedente o pedido inaugural.

Contrarrazões ofertadas às fls. 110/119.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça  apresentou
parecer às fls. 142/145, concluindo pela não intervenção, ante a ausência de
interesse público. 

É o breve relatório.

V O T O.

Satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso,
conheço a presente Apelação Cível.

Trata-se, como visto, de recurso de apelação interposto contra a
sentença que julgou improcedente a ação de indenização pelos danos morais
decorrentes do suposto constrangimento e humilhação sofridos pela autora ao
ser  submetida  a  participar  de  uma  acareação  com  um  dos  estelionatários
responsáveis pela movimentação fraudulenta de sua conta bancária, em uma
das agências bancárias do demandado.
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Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Como  dito  na  decisão a  quo,  a  autora,  ora  recorrente,  não
trouxe qualquer  comprovação de que houve conduta abusiva,  excessiva ou
tratamento desrespeitoso pelos prepostos da instituição bancária apelada, hábil
a ensejar indenização por danos morais.

Ora, caberia à demandante o ônus de provar o fato constitutivo
do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC, e como
assim não o fez, a improcedência do pedido é medida de rigor.

Sobre  o  ônus  probatório,  ensina  HUMBERTO  THEODORO
JÚNIOR: 

"Não há um dever de provar, nem à parte contrária
assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há
um simples ônus, de modo que o litigante assume o
risco  de  perder  a  causa  se  não  provar  os  fatos
alegados e dos quais depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional.  Isto  porque,  segundo máxima antiga,
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fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo  que  não
inexistente."  (THEORORO  JÚNIOR,  Humberto.
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 42. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2008, p. 387-388)"

Ainda acerca da matéria, ensina o ilustre processualista:

"Por  outro  lado,  de  quem  quer  que  seja  o  ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-
se como completa e convincente a respeito do fato de
que deriva o direito discutido no processo. Falta de
prova  e  prova  incompleta  equivalem-se,  na
sistemática processual do ônus da prova."

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

A respeito do tema, destaco o pensamento de  Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor  não fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá comprovar os fatos  constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro,  porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328, grifo nosso)

Assim sendo, o fato da relação jurídica estar sob a guarida das
regras  consumeristas  não  acarreta  necessariamente  na  inversão  do ônus  da
prova.

No  presente  caso,  muito  embora  o  juízo  processante  tenha
determinado a inversão em desfavor do apelado, às fls. 74, o fez apenas e tão
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somente com relação aos documentos relacionados às transações realizadas na
conta da promovente pelo fraudador, mais especificamente daquelas referentes
ao período de 01 de junho de 2009 a 01 de julho de 2009.

Entrementes,  no  que  se  refere  à  causa  de  pedir  da  demanda
indenizatória  em  questão  –  consubstanciada  no  suposto  constrangimento
sofrido pela autora ao ser posta em uma sala fechada junto com uma meliante,
seguranças e policiais – não se vislumbra verossimilhança nas alegações da
suplicante a autorizar o cabimento o fenômeno em disceptação.

No mesmo vértice, ao atento exame da narrativa inicial, não é
possível aferir a efetiva hipossuficiência da requerente em relação a prova a
ser produzida. Isso porque, alegou, peremptoriamente, que o fato descrito fora
presenciada  por  diversas  pessoas  que  se  encontravam  presentes  no
estabelecimento  do  demandado  e  que  a  acareação  teria  se  dado  diante  de
seguranças do banco e agentes da polícia.  Contudo, em conformidade com o
que  foi  registrado  pelo  magistrado  singular,  pugnou  pelo  julgamento
antecipado  da  lide,  não  tendo  arrolado  sequer  uma  testemunha  que  desse
respaldo aos fundamentos fáticos relatados.

Há  de  se  destacar  e  adotar  como  razões  de  decidir,  as
ponderações  vertidas  no  provimento  jurisdicional  ora  vergastado,  onde  se
destacou, in verbis:

“É  sabido  que  o  ônus  da  prova  compete  ao
demandante  quando  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito,  sendo  descabida  a  inversão  daquele  ônus
quando o  consumidor  dispõe  de  meios  capazes  de
demonstrar  a  veracidade  das  suas  alegações.  Na
hipótese,  a autora não trouxe qualquer testemunha
para  provar  como  ocorreu  o  desenrolar  dos  fatos
dentro da agência bancária, limitando-se a acostar
cópia do ser depoimento judicial no âmbito criminal
(…)
Ora, além de não servir isoladamente como prova de
imputação  de  responsabilidade,  do  pouco  que  a
autora narrou sobre o ocorrido não se pode extrair
excessos  na  conduta  do  banco,  até  mesmo porque
todo  o  procedimento  parece  ter  servido  para  a
apreensão  da  terceira  fraudadora  em  estado  de
flagrante  criminal,  numa circunstância  que  contou
com a plena colaboração da autora” (fls. 85)

Portanto, ausente a verossimilhança das alegações bem como a
hipossuficiência do consumidor, prevalece, na espécie, o princípio que rege o
processo civil, em que a parte autora assume o risco de perder a causa se não
comprovar os fatos inicialmente alegados.

Noutro aspecto, como é cediço, para a configuração do dano
moral é imprescindível  a demonstração de uma situação que inflija no autor
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uma  dor  profunda,  chegando  a  atingir  o  sentimento  íntimo  e  pessoal  de
dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre  os  amigos e  até  no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

Na hipótese  em disceptação,  em meu  modesto  inteligir,  não
restou comprovado que o procedimento adotado pelos prepostos da instituição
bancária  tenha excedido os limites do tolerável,  causando vexame,  aflição,
angústia  e desequilíbrio no bem-estar da promovente ou que lhe teria  sido
imputado, em algum momento,  a prática dos crimes patrimoniais aduzidos,
mostrando-se incabível a pretensão de reparação civil por dano moral, posto
que não houve violação de direitos da personalidade. 

O  referido  entendimento  está  em  consonância  com
a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL
E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DANOS  MORAIS.  TRAVAMENTO  DE  PORTA
GIRATÓRIA DE AGÊNCIA BANCÁRIA.  SUPOSTA
AGRESSÃO  POR  SEGURANÇA  FORA  DO
ESTABELECIMENTO  DEMANDADO.
IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. - AUSÊNCIA DE
EXCESSO  NA  CONDUTA  DOS  PREPOSTOS.
ABORDAGEM  E  ATENDIMENTO  DISCRETOS.
AGRESSÃO  NÃO  COMPROVADA.  SITUAÇÃO
VEXATÓRIA  NÃO  VERIFICADA.  FATO
CONSTITUTIVO NÃO DEMONSTRADO. 
-  A  utilização  de  portas  detectoras  de  metais  em
agência  bancárias  é  providência  necessária  à
segurança  pública  e  dos  usuários  dos  serviços
bancários,  sendo  o  seu  travamento  ocorrência
corriqueira e compreensível. Nesse cenário, cabe ao
autor a prova de que o evento adquiriu proporções
de  anormalidade  a  ponto  de  submetê-lo  a
constrangimento  extraordinário,  situação  aqui  não
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evidenciada. Ilícito, desse modo, não demonstrado. -
SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.”
(TJ-SC,  Relator:  Henry  Petry  Junior,  Data  de
Julgamento: 19/06/2013, Quinta Câmara de Direito
Civil Julgado)

“DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  ABORDAGEM
POLICIAL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. 1
-  ABORDAGEM  POLICIAL.  DANOS  MORAIS.
CONQUANTO  O  DIREITO  PÁTRIO  TENHA
COMBATIDO  É  A  ABORDAGEM  POLICIAL
VIOLENTA  (RESP  978651  /  SP),  EXCESSIVA
(ACÓRDÃO  N.740562,  20100111414492APC.
TJDFT)  E  ABUSIVA  (RESP  1224151  /  CE),  A
ABORDAGEM POLICIAL PACÍFICA E REGULAR
CONSTITUI EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO,
NÃO  SENDO  APTA  A  GERAR  DIREITO  A
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  2  -  DE
OUTRA  PARTE,  É  DESPIDA  DE  RESPALDO
PROBATÓRIO  A  ALEGAÇÃO  DE  QUE  O
GERENTE DO BANCO IMPUTOU AO AUTOR A
PECHA DE SUSPEITO DE CRIME. 3 - RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.”
(TJ-DF  -  ACJ:  20130110430536  DF  0043053-
08.2013.8.07.0001,  Relator:  AISTON  HENRIQUE
DE  SOUSA,  Data  de  Julgamento:  14/01/2014,  2ª
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais  Cíveis  e
Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no
DJE : 30/01/2014 . Pág.: 1090)

Ressalte-se,  por  fim,  que  não  merece  guarida  a  alegação  da
apelante no sentido de que o pedido de reparação por danos extrapatrimoniais
teria se fundado também nas operações financeiras fraudulentas realizadas por
terceiro em nome da autora, sem os devidos cuidados do banco recorrido. Ao
contrário,  uma breve  leitura  da  exordial  deixa  claro  que  a  causa  de  pedir
alicerçou-se exclusivamente nos fatos ocorridos dentro da agência. O excerto
abaixo, retirado da peça de ingresso, não deixa margens para interpretações
divergentes. Vejamos:

“Sendo assim, a Requerente pede a reparação pelo
dano  moral  sofrido,  pois  teve  sua  integridade
profissional  e  moral  abalada  por  causa  da
impossibilidade de sair da sala em que foi posta, até
a  agência  se  certificar  que  Requerente  não  era  a
farsante,  o  que  ocasionou  a  exposição  de  sua
imagem  sem  necessidade,  e  pelos  prejuízo
emocionais.  Até  o  momento  não  pode  dormir  nem
sair  com  tranquilidade,  pois  a  qualquer  momento
pode ser vítima de rixa” (fls. 06).
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Portanto,  em  que  pese  a  fraude na  movimentação  da  conta
corrente em nome da autora configure inconteste falha bancária, podendo dar
azo a danos de ordem imaterial, esta não fora a causa de pedir referida pela
demandante na inicial.

Assim, não obstante as alegações da recorrente, não vislumbro
reparo a ser efetivado no entendimento adotado pelo MM. Juiz singular. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos. 

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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