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AÇÃO DE  CANCELAMENTO DE  ÔNUS E INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO 
POR  TERCEIRO.  OPERAÇÕES  BANCÁRIAS  INDEVIDAS. 
RESPONSABILIDADE  DA INSTITUIÇÃO.  DANO  MORAL. 
PROCEDÊNCIA.  MAJORAÇÃO.  NECESSIDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

—    Responsabilidade  civil  objetiva. Dano in  re  ipsa.  Risco  do 
empreendimento.  Hipótese  plasmada  na  Súmula  nº  479  do  STJ  ("as  
instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por  
fortuito  interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por  terceiros  no 
âmbito de operações bancárias). (TJCE; APL 0391997-97.2010.8.06.0001;  
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho; DJCE 
06/09/2016; Pág. 25

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima 
identificados.

ACORDA a Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento parcial ao recurso apelatório, 
nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edgard Edjalma de Sousa 
contra a sentença de fls. 157/160, proferida nos autos da Ação de Cancelamento de ônus e 
indenização por danos morais e materiais,  que julgou improcedente o pedido formulado na 
exordial,  declarando a  inexistência  do  débito  e  condenando a  empresa  ao  pagamento  de 
danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante afirma que a indenização deve ser majorada, 
pois não se encontra adequada ao caso em comento (fls. 162/168).  



Contrarrazões ao recurso (fls. 171/183).

A Procuradoria de Justiça não opinou no mérito porquanto ausente 
interesse público que justifique a intervenção (fls.199/201).

É o relatório. 

VOTO.

Narra o promovente que é correntista do Banco do Brasil (Conta nº 
39103-4), com a finalidade apenas de receber seus proventos de aposentadoria junto ao DER/
PB. 

Aduz que no fim de setembro de 2010, o autor foi vítima, dentro de 
sua agência, de um criminoso que ardilosamente iniciou uma conversa com o promovente, 
distraindo-o e trocando o seu cartão de crédito com o de um terceiro que o autor desconhece, 
conforme consta no boletim de ocorrência (fl.15).

Aduz que o fato foi comunicado ao banco (fls. 17/19), que, inclusive, 
teria cancelado um empréstimo indevido realizado em nome do promovente, no entanto, não 
excluiu a operação de crédito no valor de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), que, na data da 
interposição da ação encontrava-se em R$ 375, 28 (trezentos e setenta e cinco reais e vinte e 
oito centavos), e que além das cobranças enviadas pelo promovido, este procedeu à inscrição 
do promovente nos cadastros de restrição ao crédito (fls.09/14).

O  magistrado  a  quo  julgou procedente  o  pedido,  declarando 
inexistência da dívida e condenando o banco a pagar uma indenização por danos morais no 
valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  montante  do  qual  o  apelante  apresenta  recurso 
apelatório por considerá-lo ínfimo para as circunstâncias do caso em comento.

Pois bem.

Na hipótese,  assiste  razão  ao  apelante,  porque  restou  devidamente 
comprovada a responsabilidade do banco nos prejuízos experimentados pelo autor. 

Ora, mesmo diante das informações prestadas pelo correntista de que 
foi vítima de golpe por terceiro em sua agência e através do telefone da instituição bancária, 
o promovido não tomou nenhuma providência no sentido de evitar os danos ao promovente 
e,  ao contrário,  permitiu  que o mesmo recebesse diversas  cobranças  e  fosse inscrito  nos 
cadastros restritivos de crédito por dívida reconhecidamente indevida.

Saliente-se, ademais,  que outra operação bancária decorrente desse 
evento foi cancelada pelo banco que, contudo, ignorou o valor lançado no cartão de crédito 
do promovente de R$ 230,00 (duzentos e trinta reais), que atualmente chegou a R$ 375,28 
(trezentos e setenta e cinco reais e vinte e oito centavos) em razão do não pagamento. 

Com efeito,  a  indenização fixada em R$ 2.000,00 (dois  mil  reais) 
afigura-se irrelevante, pois o promovente comunicou a irregularidade ao banco por diversas 
maneiras,  este  cancelou  algumas  operações  bancárias  decorrentes  do mesmo fato,  porém 



nada fez para cancelar o débito do autor, enviando-lhe diversas cobranças e inscrevendo-lhe 
nos cadastros de restrição ao crédito.

O  direito  brasileiro  tutela  os  valores  íntimos  da  personalidade, 
possibilitando mecanismos  adequados  de defesa  contra  as  agressões  injustas  que  alguém 
possa sofrer no plano subjetivo, impondo um dever legal amplo de não lesar. Porém, não há 
na legislação pátria, critérios para se aferir o valor monetário exato de uma indenização em 
virtude de danos morais. 

A doutrina e a jurisprudência vêm reiterando entendimento de que a 
indenização  decorrente  de  dano  moral  não  pode  constituir  para  o  causador  do  dano um 
desfalque em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um enriquecimento sem causa. Nos 
casos em que fica a seu critério a fixação do quantum, o juiz deve se pautar nos princípios da 
razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar os diversos fatores que envolveram 
o  ato  lesivo  e  o  dano  dele  resultante,  em especial,  a  duração,  intensidade,  gravidade  e 
repercussão da ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção do agente e a sua 
condição socioeconômica das partes.

Destarte, é de se considerar que uma indenização por danos morais no 
valor  de  R$  2.000,00  (quatro  mil  reais)  apresenta-se  pouco  significativa,  repise-se,  às 
circunstâncias do caso, porém, os valores requeridos pelo apelante ultrapassam os limites do 
razoável para a natureza e extensão do dano. Assim, entendo que a indenização deve ser 
majorada para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), razoável à reparação do ofendido e à conduta do 
ofensor.  

Ante  o  exposto,  dou  provimento  parcial  ao  recurso  apelatório 
para  majorar  a  indenização  por  danos  morais  para  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais), 
monetariamente corrigidos da data do julgamento; e acrescido de juros de 1% ao mês a partir 
da citação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides 
(relator), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
José Aurélio da Cruz, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando  de  Moura 
Jansen, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Edgard Edjalma de Sousa 
contra a sentença de fls. 157/160, proferida nos autos da Ação de Cancelamento de ônus e 
indenização por danos morais e materiais,  que julgou improcedente o pedido formulado na 
exordial,  declarando a  inexistência  do  débito  e  condenando a  empresa  ao  pagamento  de 
danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignado, o apelante afirma que a indenização deve ser majorada, 
pois não se encontra adequada ao caso em comento (fls. 162/168).  

Contrarrazões ao recurso (fls. 171/183).

A Procuradoria de Justiça não opinou no mérito porquanto ausente 
interesse público que justifique a intervenção (fls.199/201).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 09 de novembro de 2016.

Des.Saulo Henriques de Sá e Benevides
                       Relator
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