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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. TENTATIVA DE ROUBO EM TERMINAL
ELETRÔNICO LOCALIZADO EM AGÊNCIA BANCÁRIA.
PROCEDÊNCIA  NA  ORIGEM.  IRRESIGNAÇÃO  DO
PROMOVENTE COM INTUITO DE MAJORAR O VALOR
DA INDENIZAÇÃO FIXADA. POSSIBILIDADE,  IN CASU.
PRECEDENTES. PROVIMENTO DA SÚPLICA.

- “ (…).  Apelação cível interposta pelos autores. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Dano moral. Caracterizado. Dano “in re
ipsa”.  “quantum”  indenizatório.  Fixação.  Majoração.  Provimento
parcial  ao  recurso.  A  fixação  da  indenização  por  dano  moral  deve
revestir-se de caráter indenizatório e sancionatório, adstrito ao princípio
da razoabilidade e, de outro lado, há de servir como meio propedêutico
ao agente causador do dano.” (TJPB; AC 0036849-42.2010.815.2001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham Lincoln  da
Cunha Ramos; DJPB 15/07/2014; Pág. 17)

-  Merece  ser  majorado o valor  arbitrado para  indenizar  o  consumidor
pelos abalos sofridos em decorrência de culpa de instituição financeira,
por  tentativa  de  assalto  ocorrida  em  suas  dependências,  quando  o
quantum fixado se mostrar insuficiente para a melhor reparação do dano.

V I S T O S, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

A C O R D A a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
da Paraíba, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Francisco Angelim de Figueiredo, contra
a sentença de fls. 93/100, que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada
em face do Banco do Brasil S/A.

Na  decisão  guerreada,  o  Magistrado  de  primeiro  grau  condenou  a  empresa
promovida, ora apelada, no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais), decorrente dos infortúnios
sofridos pelo promovente em tentativa de roubo ocorrida dentro dos terminais de autoatendimento
da instituição financeira.

Demais  disso,  determinou  que  o  banco  arque  com  as  custas  e  honorários
sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (fls. 102/106), o autor pugna pela elevação do  quantum
indenizatório, por considerar módico o valor arbitrado na sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 119/124).

A Procuradoria de Justiça, às fls. 138/138v, posicionou-se pelo prosseguimento do
feito, ante a ausência de interesse público que torne necessária a sua intervenção.

É o relatório.

 VOTO

A presente  discussão  envolve  pedido  indenizatório  do  recorrente  que,  segundo
narrado em sua petição inicial, no dia 30/07/2006, por volta das 20 horas, se dirigiu a uma agência
do Banco do Brasil para fins de efetuar um depósito em um dos terminais eletrônicos, quando foi
abordado e assaltado por Tibério César da Silva, que lhe tomou um relógio de pulso, um cordão de
ouro e a importância de R$ 5,00 (cinco reais).

Após ocorrido o fato, o correntista comunicou o fato ao vigilante Ednaldo Domingos
da Silva, saindo lodo depois em perseguição ao meliante, conseguindo alcançá-lo e detê-lo, sendo
recolhido pela Polícia Militar, processado e condenado pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Campina
Grande (vide auto de prisão em flagrante de fls. 10/12 e sentença de fls. 67/70).

Após o ingresso da presente demanda, e com a prolatação da decisão de primeiro
grau,  o banco foi condenado ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelos danos morais
causados ao promovente, que agora pleiteia a elevação desse valor.

Pois  bem,  tem-se  que  o  dever  de  indenizar,  na  presente  hipótese,  restou
incontroverso, em razão do banco promovido não ter empreendido os cuidados necessários para
evitar o risco inerente a sua atividade, sendo caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição
(vide sentença de fls. 93/100).

Dito isso, deve a análise se concentrar sobre a quantia estipulada na origem para
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pagamento  do  demandante  que,  in  casu,  teve  subtraídos  alguns  bens  e  quantia  em  dinheiro,
empreendendo perseguição ao criminoso e luta corporal até dominá-lo.

Considerando o panorama apresentado nos autos, bem como os bens subtraídos
e o risco do próprio demandante em ter tentado, ele mesmo, capturar o meliante, sem ter recebido
qualquer  suporte  por  parte  do banco,  concebo que o arbitramento de R$ 3.000 (três  mil  reais)
imputado ao banco, mostra-se diminuto, não refletindo a extensão do dano sofrido.

A jurisprudência  pátria,  inclusive  desta  Corte,  acompanha  o  raciocínio  em
exposição. Vejamos alguns precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. Apelação cível interposta pelo
réu.  Ação de indenização por danos morais  e  materiais.  Tentativa de
assalto.  Estacionamento  do  supermercado.  Morte  da  consumidora-
relação de consumo.  Aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Responsabilidade  objetiva  da  empresa  ré.  Dever  do  estabelecimento
comercial de propiciar aos clientes integral segurança em área de seu
domínio. Quebra de nexo causal. Ação de terceiro e força maior. Não
configuração.  Dano  moral.  Caracterizado.  “quantum”  indenizatório.
Minoração.  Desprovimento  do  recurso  apelatório.  A  responsabilidade
civil  do  fornecedor  de  serviços,  por  previsão  expressa  no  CDC,  é
objetiva.  Ocorrida  a  falha  de  segurança  do  supermercado,  com  o
consequente dano ao consumidor, a responsabilidade do fornecedor se
impõe. É dever de estabelecimentos comerciais zelar pela segurança de
seu ambiente, de modo que não há que se falar em ação de terceiro ou
força maior para eximi-los da responsabilidade civil.  Processo civil  e
consumidor.  Apelação  cível  interposta  pelos  autores.  Ação  de
indenização por danos morais e materiais. Dano moral. Caracterizado.
Dano  “in  re  ipsa”.  “quantum”  indenizatório.  Fixação.  Majoração.
Provimento  parcial  ao  recurso.  A fixação  da  indenização  por  dano
moral deve revestir-se de caráter indenizatório e sancionatório, adstrito
ao princípio da razoabilidade e, de outro lado, há de servir como meio
propedêutico  ao  agente  causador  do  dano. (TJPB;  AC  0036849-
42.2010.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 15/07/2014; Pág. 17)

CONSUMIDOR.  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  CHEQUE  COM
ASSINATURA FALSIFICADA. DEVOLUÇÃO PELO BANCO SACADO
POR FALTA DE FUNDOS,  E NÃO CONTRA ORDEM.  PROVA DOS
AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O AUTOR COMUNICOU O FATO AO
BANCO RÉU E PROCEDEU À CONTRA ORDEM. RASURA NO VERSO
DO CHEQUE QUANTO AO MOTIVO DA DEVOLUÇÃO. INSCRIÇÃO
INDEVIDA  DO  AUTOR  EM  ÓRGÃO  RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.
RESPONSABILIDADE DE AMBOS OS RÉUS.  DANO MORAL IN RE
IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO. 1.
O autor foi vítima de assalto, conforme relata nos autos. Além dos seus
pertences, dele foi roubado também o talão de cheques.  2. Ocorre que
uma das folhas do cheque foi utilizada de forma fraudulenta, fls. 17 e 25,
e  mesmo  o  consumidor  tendo  comunicado  a  instituição  financeira,  a
mesma descontou o cheque por insuficiência de fundos e não por contra
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ordem. 2. O dano moral advém do descaso da instituição financeira em
relação ao cliente, pois estava cientificada do roubo do talão de cheques
e não devolveu a cártula por contra ordem, mas sim por falta de fundos.
4. A rasura do número da devolução (alínea 11) consignada no verso do
cheque não teve a autoria esclarecida. Entretanto, somente pode ter sido
realizada por um dos requeridos, na medida que somente eles estiveram
na posse do cheque após a devolução. 4. Em razão desse fato (devolução
por motivo equivocado) o autor foi  inscrito em órgão de proteção ao
crédito por dívida inexistente, o que comprova a falha na prestação de
serviço por ambos os réus. 5. A ré recorrente também é responsável pela
indenização,  pois foi  quem efetivou a inscrição do nome do autor no
cadastro  de  devedores,  a  par  de  ser  co-responsável  pela  rasura  no
cheque que estava sob sua guarda após a devolução pelo banco.  6. O
valor arbitrado na sentença a título de dano moral,  de R$ 5.000,00,
merece  majoração,  pois  se  verifica  que  o  consumidor  sofreu  dano
moral puro, superando os meros dissabores do cotidiano e da vida em
sociedade.  7.  O  atual  parâmetro  das  turmas  recursais  em  casos
análogos  autoriza  a  majoração  do  quantum  indenizatório  para  R$
6.780,00  (seis  mil  setecentos  e  oitenta  reais). Sentença  parcialmente
reformada. Recurso da ré/recorrente improvido. Recurso da parte autora
parcialmente  provido. (TJRS;  RecCv  190-16.2013.8.21.9000;  Porto
Alegre; Primeira Turma Recursal Cível; Rel. Des. Lucas Maltez Kachny;
Julg. 26/11/2013; DJERS 29/11/2013)

Diante  das  explanações  delineadas,  a  sentença  de  primeiro  grau  merece  ser
modificada para elevar o valor da condenação arbitrada.

Conforme as razões expostas, PROVEJO O APELO INTERPOSTO, para elevar a
condenação por danos morais fixada na sentença para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, Excelentíssimo Doutor Aluizio Bezerra Filho (Juiz convocado para
substituir o Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto), o Excelentíssimo Desembargador
Leandro  dos  Santos  e  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra
Cavalcanti.

Presente à sessão o douta representante do Ministério Público, Dr. Amadeus Lopes
Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

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 dezembro de 2016.

Aluizio Bezerra Filho
RELATOR

J/04
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