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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  SAQUE
INDEVIDO EM CONTA CORRENTE. FRAUDE NA
CONTRATAÇÃO. DANO MORAL RECONHECIDO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
DANO  MORAL  CONFIGURADO.  OMISSÃO
QUANTO  A  ANÁLISE  DA  INDENIZAÇÃO  POR
DANO  MATERIAL.  CITRA  PETITA.  APLICAÇÃO
DO ART.  515, §3º,  DO CPC. PROCEDÊNCIA DO
DANO MATERIAL. SEGUIMENTO NEGADO.

– São pressupostos da caracterização de dano
moral  a  comprovação  da  ocorrência  do  dano,  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  transação
bancária indevida.

– “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser mantido,  por  se 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.

– Eventual  omissão  da  sentença  em  apreciar
questões  que  deveriam  ter  sido  analisadas  não
caracteriza nulidade, pois o vício pode ser sanado
pelo  juízo  ad  quem,  aplicando-se,  por  analogia,  o
disposto no art. 515, §3º, DO CPC. 
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– Nesse  sentido,  restando  comprovada  a
ilicitude  dos  descontos,  é  devida  a  restituição  do
valor  descontado  indevidamente.  Procedência  da
demanda, no aspecto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  NEGAR  SEGUIEMNTO ao  recurso  e,  de
ofício, ANULAR a sentença, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 165.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander

Brasil S/A, irresignado com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 8ª Vara

Cível  da  Comarca  de  Campina  Grande  que julgou procedente o pedido

formulado na Ação de Indenização por Danos Materiais e Dano Moral proposta

por Aluísio Andrade de Lima.

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. 149/150.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito.

(fls.156/157).

É o relatório. 

VOTO

Da sentença que julgou procedente a Ação de Indenização por

Danos Morais e Materiais apela a Demandada.

Ressalto, por primeiro, que a sentença não apreciou o pedido

formulado na inicial de indenização por dano material, a caracterizar a decisão

como citra petita, vício que, a rigor, levaria à desconstituição daquela. Todavia,
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estando o feito apto para julgamento e tendo sido produzidas as provas que as

partes entenderam necessárias, passo à análise do feito, a teor do que dispõe

o art. 515, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil.

Passamos, pois, à análise da Insurgência.

Cuida-se  de  ação  em que  o  Autor  objetiva  indenização  por

danos  morais  e  materiais  decorrentes  de  saques  efetuados  em  sua  conta

bancária que mantém junto à instituição financeira ré.

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.

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 saque lançado na  conta-corrente do Autor  referia-se  a  transação por  ele

realizada ou por terceiro, diante da falta de cautela com o cartão e respectiva

senha. 

Ao contrário,  o Banco se limitou a rebater, de forma genérica,

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

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

utilizado por terceiro, indevidamente. 

Logo,  resta  claro  e  evidente  a  ocorrência  do  dano  moral  e

tenho-o  por  evidente,  ante  os  transtornos  oriundos  da  privação  de  verba
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suportada pelo Demandante, em decorrência do saque realizado em sua conta-

corrente, causado pela ineficiência do sistema bancário.

Em relação ao quantum indenizatório, estando demonstrada a

abusividade  do  ato  praticado  pelo  Demandado,  e  levando  em  conta  as

condições  econômicas  e  sociais  do  ofendido  e  do  agressor;  a  gravidade

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

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; e que a reparação não pode

servir  de  causa  a  enriquecimento  injustificado;  impõe-se  a  manutenção  do

montante indenizatório em  R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para

cada promovido; quantum que se revela condizente com as peculiaridades do

caso. 

Finalmente  em relação ao  dano material,  diante  da conduta

negligente  do  Banco/Réu,  impõe-se  a  condenação  ao  pagamento  de

indenização pelos danos materiais sofridos, em razão do saque realizado por

terceiro falsário, ou seja, no valor de R$1.000,00 (hum mil reais), acrescido de

juros de mora de 1% ao ano, a contar da citação, e de correção monetária pelo

IGP-M, a partir de 07/06/2010 (fl.15).

Por  tais  razões,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO

APELATÓRIO DO PROMOVIDO.  E,  com base no art.  515, §3º,  do CPC,

julgo  procedente  o  pedido  de  indenização  por  danos  materiais,

condenando o Autor a devolução na forma simples do valor de R$1.000,00

(hum mil reais).

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  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  a Excelentíssima Senhora Doutora  Vanda Elizabeth Marinho
(Juíza convocada para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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