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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  RESTITUIÇÃO.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  FRAUDE  NA  CONTRATAÇÃO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  MANUTENÇÃO  DO  VALOR
INDENIZATÓRIO.  DESPROVIMENTO  DA
APELAÇÃO.

-São pressupostos da caracterização de dano moral
a  comprovação da ocorrência  deste,  a  ilicitude da
conduta e o nexo de causalidade entre o agir do réu
e o prejuízo causado à vítima. Presentes tais provas,
impositivo deferir-se a reparação, o que se verifica
na hipótese dos autos, pois incontroverso o fato de a
Autora  ter  sido  vítima  de  clonagem  de  cartão  de
crédito.

-“Quantum” da condenação por danos morais deve
ser  mantido,  por  achar-se  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  DESPROVER  o  Recurso  Apelatório,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 136.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0000391-26.2012.815.0491

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco

S/A, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da

Comarca  de  Uiraúna  que julgou procedente o pedido formulado na Ação

Desconstitutiva de Débito c/c  Dano Moral  proposta por Ana Maria Alves de

Figueiredo.

Nas razões da Apelação, o  Promovido reiterou a inexistência

do  dano  moral  alegado,  em  razão  da  inocorrência  efetiva  deste.

Alternativamente, requereu a minoração do quantum indenizatório.

Contrarrazões apresentadas às fls. 115/119.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls.127/128).

É o relatório. 

VOTO

Trata-se  de  Ação  de  Exoneração  de  Obrigação  com

Indenização por Danos Morais em que a parte Autora afirma que foi vítima de

empréstimo consignado fraudulento.

Pois bem.

De  início,  cabe  ressaltar  que  as  operações  bancárias  e

assemelhadas são abrangidas pelo  Código de Defesa do Consumidor  que,

perante ele, considerando a atividade desenvolvida pelo Banco, subordina-se

aos  conceitos  de  produtos  e  serviços  previstos  na  referida  legislação,

ocupando a instituição financeira a condição de fornecedora.

Diante disso, presentes tanto a figura do consumidor quanto a

do fornecedor na relação contratual em tela, resta estabelecida a relação de

consumo, de modo a possibilitar a aplicação dos comandos legais contidos no

CDC, em especial, a inversão do ônus da prova.
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Assim,  caberia  ao  réu  demonstrar  os  fatos  extintivos  e/ou

modificativos dos direitos alegados pela parte autora, o que,  in casu,  não se

verificou, pois a instituição ré não trouxe elementos que pudessem atestar que

o empréstimo lançado na conta-corrente da Autora referia-se a transação por

ela realizada. 

Ao  contrário,  limitou-se  a  rebater,  de  forma  genérica,  os

argumentos  tecidos  na  petição  inicial,  levando  a  conclusão  de  que  é

procedente  o  argumento  da  Demandante  de  que  seu  cartão  de  crédito  foi

utilizado por terceiro. 

Logo,  resta claro  a ocorrência do dano moral  e tenho-o por

evidente,  ante  os  transtornos  oriundos  da  privação  de  verba  alimentar

suportada pela Demandante,  em decorrência dos descontos em sua conta-

corrente, por empréstimo que não contraiu.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MATERIAL  E
MORAL.  DESCONTO  INDEVIDO  EM
APOSENTADORIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO
CONTRATADO.  Deve  o  Banco  demandado  responder
pelo prejuízo que o autor suportou em razão de desconto
indevido em sua aposentadoria. Inexistência de contrato
de empréstimo. Dano moral in re ipsa. Precedentes desta
Câmara.  Ausente  sistema de tarifamento,  a  fixação  do
montante  indenizatório  ao  dano  extrapatrimonial  está
adstrita ao prudente arbítrio do juiz. Valor majorado [R$
6.000,00].  Juros  de  mora.  Relação  extracontratual:
contagem da data do ilícito. Os honorários advocatícios
devem estar adequados a remunerar condizentemente o
profissional  do Direito.  Percentual mantido.  APELAÇÃO
DESPROVIDA  E  PROVIDO  EM  PARTE O  RECURSO
ADESIVO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70055052583,
Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Jorge  Alberto  Schreiner  Pestana,  Julgado  em
27/06/2013)

Desta feita, na espécie, comporta a ocorrência do denominado

dano moral  puro, in  re  ipsa,  o  qual,  para  sua caracterização,  reclama,  tão

somente, a demonstração do fato gerador, prescindindo de comprovação de
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efetivo prejuízo, porquanto presumido. Assim, estando provada a ofensa, ipso

facto reclama o dever de indenizar.

Afirmado o dever de indenizar, cumpre a análise do montante

indenizatório.

Ao concreto, demonstrada a abusividade do ato praticado pelo

demandado,  e  levando  em  conta  as  condições  econômicas  e  sociais  da

ofendida,  qualificado na inicial  como professora,  tendo litigado ao abrigo da

gratuidade judiciária, e do agressor, Banco de reconhecido poder econômico; a

gravidade potencial  da falta  cometida;  o caráter  coercitivo  e pedagógico da

indenização; os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; tratando-se de

dano moral puro; e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento

injustificado;  impõe-se  a  manutenção  do  montante  indenizatório  em  R$

3.000,00  (três  mil  reais);  quantum  que  se  revela  condizente  com  as

peculiaridades do caso.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO o  Recurso  Apelatório,

mantendo a sentença recorrida.

É o voto.

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

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora 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, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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