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APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
C/C  DANOS  MORAIS. SENTENÇA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO
DA  PRESTADORA  DE  SERVIÇO,  SEGUNDA
PROMOVIDA.  PRELIMINAR  DE  NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO ARGUIDA NAS
CONTRARRAZÕES  RECURSAIS  OFERTADAS
PELA  PROMOVENTE.  OFENSA  À
DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA
DEVIDAMENTE  REBATIDA.  AFASTAMENTO.
MÉRITO. RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
TENTATIVA  DE  SAQUE  EM  TERMINAL
ELETRÔNICO.  AUSÊNCIA  DE  LIBERAÇÃO  DO
NUMERÁRIO.  DESCONTO  REALIZADOS  NA
CONTA  DA  AUTORA.  ESTORNO  REALIZADO
APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. FALHA
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NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA.   DANO MORAL
EVIDENCIADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.
CARACTERIZAÇÃO.  QUANTUM FIXADO  EM
PRIMEIRO  GRAU.  OBSERVÂNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E  DA
PROPORCIONALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- A preliminar de não conhecimento do recurso não
prospera, porquanto o apelatório aponta as razões de
fato  e  de  direito  pelas  quais  entende  a  parte
insurgente deva ser reformada a decisão hostilizada,
obedecendo,  por  conseguinte,  o  disposto  no  art.
1.010, II, do Código de Processo Civil.

- A empresa bancária, na condição de fornecedora de
serviços,  responde  objetivamente  pelos  danos
causados  à  parte,  em  virtude  da  deficiência  na
prestação  dos  serviços,  nos  termos  do  art.  14,  do
Código de Defesa do Consumidor.

- Restando inequívoco que o saque realizado no caixa
eletrônico não foi concretizado em razão das cédulas
não  terem  sido  liberadas,  bem  como  diante  da
demora injustificada na devolução do numerário na
conta da parte autora, deve-se reconhecer o dever de
indenizar,  diante  da  falha  na  prestação  do  serviço
fornecido pelas demandadas.

-  A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades  do  caso  concreto,  e,  tendo  sido
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analisados  tais  critérios  quando  da  fixação  do
quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  valor
estipulado na sentença.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o apelo.

Severina  Lígia  da  Mota  Pereira ajuizou  Ação  de
Repetição de Indébito c/c Danos Morais, em face do Banco Itáu S/A e da TECBAN
– Tecnologia Bancária S/A alegando que, em razão da necessidade de pagar algumas
contas, dirigiu-se a um caixa eletrônico da segunda promovida, no dia 21/05/2015,
onde tentou realizar  um saque na quantia de R$ 1.000,00 (mil  reais),  no entanto,
apesar de o valor ter sido debitado da conta, não houve a liberação do numerário
solicitado. Ato contínuo, dirigiu-se a outro caixa eletrônico e efetuou saque no valor
de R$ 500,00 (quinhentos reais), entrando no limite do seu cheque especial.

Nesse panorama, afirmou ter informado o ocorrido a
ambos os promovidos vindo a receber um e-mail do primeiro demandado, aduzindo
que  o  estorno  do  saque  estava  sendo  providenciado,  devendo  a  parte  autora
aguardar um dia útil, contudo, até o dia do ajuizamento da demanda a quantia ainda
não havia sido restituída, motivo pelo qual requer, a parte autora, a devolução em
dobro do valor debitado em sua conta e o  pagamento de indenização por danos
morais no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Documentos juntados às fls. 11/20.

Contestações apresentadas pela Tecnologia Bancária
S/A  e pelo Banco Itaú Unibanco S/A,  fls.  26/37 e fls.  29/51,  respectivamente, nas
quais  refutaram os  termos  da  exordial,  postulando  pela  total  improcedência  dos
pedidos.
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Impugnação à contestação, fls. 65/66.

Às  fls.  69/72V,  a  Magistrada  singular  julgou
procedente, em parte, o pedido, nos seguintes termos:

Assim sendo, à vista do quanto exposto e mais que
dos  autos  consta,  julgo  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  a  presente  ação  para  condenar  os
requeridos, solidariamente, a pagarem à requerente,
a título de compensação pela ofensa sofrida por esta,
a  importância  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),
acrescida de juros de 1% ao mês a partir da citação e
correção monetária pelo INPC, a partir  da data da
publicação da presente decisão.

Inconformada,  a  Tecnologia  Bancária  S/A  interpôs
APELAÇÃO, fls. 75/81, e, nas suas, razões, sustenta ser indevida a condenação em
danos morais, diante da quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) ter sido estornado em sete
dias e não ter sido negativado o nome da autora.  Assevera não ter a promovente
atendido  o  enunciado  no  art.  373,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  já  que  não
comprovou os prejuízos de ordem moral alegados. Alternativamente, requer,  caso
assim não entenda, a minoração do valor fixado na instância de origem, a título de
danos  morais,  em  conformidade  com  os  limites  fixados  nos  princípios  da
proporcionalidade,  razoabilidade e  da vedação ao  enriquecimento  sem causa. Ao
final, pleiteia o provimento da insurgência recursal.

Contrarrazões ofertadas pela parte autora, fls. 86/91,
arguindo,  inicialmente,  a  preliminar de não conhecimento  do apelo  em razão da
afronta ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer, a manutenção do decisum e
consequente desprovimento do recurso.

O  Banco  Itaú  Consignado  S/A,  devidamente
intimado da sentença,  cumpriu a determinação ali  imposta,  juntando aos autos a
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comprovação do depósito judicial do valor de R$ 1.548,00 (mil quinhentos e quarenta
e oito reais), fl. 96.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O  desate  da  controvérsia  reside  em  verificar  se  a
magistrada singular agiu acertadamente quando julgou parcialmente procedente os
pedidos  da  parte  autora,  ao  considerar  que houve falha na prestação  do serviço
prestado pelas demandadas, em razão do estorno do saque não concretizado pela
autora  ter  sido  realizado  tão  somente  quando  do  ajuizamento  da  presente  ação,
ordenando a condenação dos promovidos em danos morais. 

Prosseguindo  ao  exame  da  insurgência  recursal,
cumpre enfrentar, em um primeiro momento, a prefacial de  não conhecimento do
recurso, suscitada nas contrarrazões pela promovente.

De início,  não prospera a  prefacial  de  ausência  de
requisito  de  admissibilidade  recursal,  pois  não  houve  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, haja vista as razões recursais da empresa promovida terem enfrentado
os fundamentos da sentença.

Nesses  termos,  afasto  a  prefacial  de  não
conhecimento do recurso.
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Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

Cumpre evidenciar, de logo, que o caso discutido nos
autos  é  regido  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
porquanto  a apelante caracteriza-se como fornecedora de serviços, razão pela qual,
sua  responsabilidade  é  objetiva,  nos  termos  dos  arts.  3º  e  14,  da  supracitada
legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

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.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
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responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De  outra  sorte,  diante  da  incidência  da  norma
consumerista à hipótese, em apreço, é cabível a aplicação da regra constante do art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor no tocante ao ônus probatório. É que,
como cediço,  o  instituto da inversão do ônus da prova confere ao  consumidor a
oportunidade de ver direito subjetivo público apreciado, facilitando a sua atuação em
juízo. Nesse sentido:

Art. 6º. São direitos básicos do consumidor:
[...]
VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive  com a inversão do  ônus  da  prova,  a  seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for
verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências.

Na hipótese, a falha na prestação do serviço restou
incontroversa, pois, conforme cópia de extrato bancário da autora, fl. 50, fornecido
pelo Itaú Unibanco S/A, o saque não liberado de R$ 1.000,00 (mil reais), foi debitado
da conta da promovente em 23/02/2015, só vindo a ser estornado citada quantia em
31/03/2015, ou seja, após o ajuizamento da demanda, que se deu em 20/03/2015, fl. 02.

Por  sua  vez,  as  promovidas,  a  quem  competiam
demonstrar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do  direito
invocado  na  inicial,  não  o  fizeram satisfatoriamente,  uma vez  que,  além  de  não
trazerem aos  autos,  a  comprovação de que houve a liberação do numerário  pelo
terminal  eletrônico,  não  devolveram  a  quantia  supostamente  sacada  no  prazo
estabelecido no e-mail de fl. 20, qual seja, um dia útil.

Concernente ao dano moral, entendo que na espécie,
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ficou devidamente configurado, eis que a não comprovação da liberação das cédulas
pelo  terminal  de  autoatendimento,  bem  como  a  demora  na  devolução  do  valor
supostamente sacado,  é causa suficiente a presumir uma situação de angústia e de
sofrimento, na medida em que priva o titular da conta de usufruir da integralidade
de  seus  já  parcos  rendimentos,  atingindo  diretamente  na  manutenção  de  sua
subsistência.

Sobre o tema, aresto deste Sodalício, em caso similar:

APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  TENTATIVA DE  SAQUE
EM  TERMINAL  ELETRÔNICO.  CÉDULAS  NÃO
LIBERADAS.  REGISTRO  DA  OPERAÇÃO  PELO
SISTEMA.  VALOR  DEBITADO  EM  CONTA-
CORRENTE.  CONSUMIDOR  PRIVADO  DE  SEU
CAPITAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DEVER  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  DE
COMPROVAR A INEXISTÊNCIA DA FALHA OU A
CULPA  EXCLUSIVA DO  CONSUMIDOR  OU  DE
ÔNUS  DO  QUAL  NÃO  SE  DESINCUMBIU.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  DEVER  DE
RESSARCIR O VALOR RELATIVO À OPERAÇÃO
NÃO  FINALIZADA.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  QUANTUM  FIXADO  PELO
JUÍZO  EM  OBSERVÂNCIA AOS  PRINCÍPIOS  DA
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 
1.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos  relativos  à  prestação  dos  serviços,  só  não
sendo  responsabilizado  quando  provar  que,  tendo
prestado o  serviço,  o  defeito  inexiste  ou a  culpa  é
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exclusiva do consumidor ou de terceiro.
2.  É dever da instituição financeira responder pelos
danos  causados  ao  consumidor  decorrente  da
realização  de  saque  em  terminal  eletrônico  sem  a
liberação das cédulas pela máquina.
3. A compensação extrapatrimonial a ser paga deve
representar para a parte lesada uma satisfação capaz
de  neutralizar,  ou  ao  minimizar  os  efeitos  dos
transtornos  causados,  sem  equivaler  a  um
enriquecimento sem causa de quem recebe, servindo,
outrossim,  como  forma de  punição,  com o  fito  de
evitar a repetição do fato,  bem como levar em conta
as circunstâncias do dano moral sofrido. (TJPB, AC
nº  0036731-32.2011.815.2001,  Rel.  Des.  Romero
Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  J.  19/07/2016)  -
sublinhei.

Assim, para a determinação da quantia indenizatória
moral,  os  critérios  utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação
doutrinária e jurisprudencial pertinente à matéria sub examine. Ou seja, atentando-se
ao critério da razoabilidade, incumbe ao Magistrado, observando as especificidades
do  caso  concreto  e,  ainda,  considerando  as  condições  financeiras  do  agente  e  a
situação da vítima, arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento,
nem, tampouco, seja inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. 

Acerca da matéria, julgado deste Sodalício:

APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
VEÍCULO  NOVO.  DEFEITO  APRESENTADO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
DANO MORAL. QUANTUM MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  “Na  fixação  da
indenização por danos morais, recomendável que o
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arbitramento  seja  feito  com  moderação,
proporcionalmente  ao  grau  de  culpa,  ao  nível
sócioeconômico dos autores,  e,  ainda,  ao porte da
empresa  recorrida,  orientando-se  o  juiz  pelos
critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela
jurisprudência,  com  razoabilidade,  valendo-se  de
sua experiência e do bom senso, atento à realidade
da  vida  e  às  peculiaridades  de  cada  caso”.(TJPB;
APL  0001776-21.2010.815.0251;  Terceira  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  João Batista  Barbosa;
DJPB 08/03/2017; Pág. 9) – destaquei.

Sendo  assim,  no  intuito  de  se  perquirir  o  valor  do
dano  moral,  é  necessário  levar  em  consideração  as  condições  pessoais  dos
envolvidos, a fim de não se transpor  os limites dos bons princípios que regem as
relações  de  direito  atinentes  à  matéria,  a  saber,  o  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

Diverso não é o entendimento do Superior Tribunal
de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL.
DANO À IMAGEM.  DIREITO À INFORMAÇÃO.
VALORES SOPESADOS. OFENSA AO DIREITO À
IMAGEM.  REPARAÇÃO  DO  DANO  DEVIDA.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM  REPARATÓRIO.
VALOR  EXORBITANTE.  RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) 
Mesmo  sem perder  de  vista  a  notória  capacidade
econômico-financeira da causadora do dano moral,
a  compensação  devida,  na  espécie,  deve  ser
arbitrada  com  moderação,  observando-se  a
razoabilidade e a proporcionalidade, de modo a não
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ensejar enriquecimento sem causa para o ofendido.
(...)  5.  Nesse  contexto,  reduz-se  o  valor  da
compensação.  6.  Recurso  Especial  parcialmente
provido.  (STJ;  REsp  794.586;  Proc.  2005/0183443-0;
RJ;  Quarta  Turma;  Rel.  Min.  Raul  Araújo;  Julg.
15/03/2012; DJE 21/03/2012) - sublinhei.

Desse  modo,  considerando  as  peculiaridades  do
caso concreto, especialmente o fato de que a promovente teve retido o valor de R$
1.000,00  (hum mil  reais)  por  mais  de  um mês,  entendo  que deve ser  mantido  o
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pela sentenciante, pois o referido
quantum, além de se encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e com as
condições  financeiras  dos  agentes  e  da  vítima,  também  será suficiente  para
compensar  o  inconveniente  sofrido,  funcionando,  ainda,  como  um  fator  de
desestímulo à reiteração da conduta ora analisada. O montante estipulado é, ao meu
sentir, suficiente para  atender ao caráter punitivo e pedagógico inerente a esse tipo
de reparação.

Pelas  razões  postas,  deve  ser  mantida  a  decisão
recorrida, em todos os seus termos.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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