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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS.  FEITO JULGADO
PROCEDENTE  NO  PRIMEIRO  GRAU.
SUBLEVAÇÃO  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
PRELIMINAR  SUSCITADA  NAS
CONTRARRAZÕES.  AUSÊNCIA  DE
PRESSUPOSTO  DE  ADMISSIBILIDADE
RECURSAL.  DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.
RAZÕES  DO  RECURSO  QUE  ENFRENTAM  OS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  CHEQUE
EMITIDO E DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE
DA  PARTE  AUTORA.  CLONAGEM.
NEGLIGÊNCIA  DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA
EVIDENCIADA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
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SERVIÇO.  DANOS  MATERIAIS.  DEVOLUÇÃO.
DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. DEVER DE
INDENIZAR.  MANUTENÇÃO.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  CRITÉRIOS  DA RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  DEVIDAMENTE
OBSERVADOS. DESPROVIMENTO.

-  Não  se  acolhe  a  preliminar  de  ausência  de
pressuposto  recursal,  por  violação  ao  princípio  da
dialeticidade, quando a parte recorrente enfrenta os
fundamentos da sentença.

- Aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor
dos serviços, diante de sua deficiência na prestação
do  serviço  oferecido,  pois  é  dever  da  instituição
financeira  tomar  as  devidas  cautelas  ao  realizar  as
operações bancárias.

-  As  instituições  financeiras  respondem
objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito
interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por
terceiros  no  âmbito  de  operações  bancárias,  nas
linhas  da  Súmula  nº  479,  do  Superior  Tribunal  de
Justiça.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito,
negar provimento ao recurso.
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Trata-se de  APELAÇÃO,  fls. 137/142, interposta por
UNICRED  João Pessoa - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados
de João Pessoa Ltda,  contra sentença proferida pela Juíza de Direito da 17ª  Vara
Cível da Comarca da Capital, fls. 124/129, que julgou procedente o pedido contido na
Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais,  ajuizada  por  Altha
Empreendimentos Ltda, nos seguintes termos:

Isto posto,  com base nestas considerações e demais
princípios aplicáveis à espécie, bem ainda amparada
nos arts. 186 c/c 927 do CC e art. 269, inc. I, do CPC,
JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO  INICIAL,  para
condenar  o  BANCO  UNICRED  a  pagar  ao
promovente ALTHA EMPREENDIMENTOS LTDA, a
título de indenização por dano material o valor de R$
6.500,00  (seis  mil  e  quinhentos  reais)  e  por  danos
morais  o  valor  de  R$  8.000,00  (oito  mil  reais),
devidamente corrigidos a partir da prolatação desta
sentença e  acrescidos de juros de mora a partir  da
data do evento danoso, calculados na base de 1% am,
em consonância com o art. 406, do CC.

Em suas razões, a recorrente, após um breve resumo
da lide, sustenta que o depoimento prestado por Verônica César Lisboa à fl. 119 teve
o condão de se desincumbir do ônus do art. 333, II, do Código de Processo Civil,
agindo com cuidado, pois adotou as providências para contatar com o representante
legal da empresa recorrida que confirmou a autorização para pagamento do cheque,
eximindo-se, então, da responsabilidade imposta pelo art. 14, do Código de Defesa
do Consumidor. Outrossim, não houve dano moral, pois ausente ilicitude na conduta
de depositar referida cártula, fazendo menção à Súmula nº 28, do Supremo Tribunal
Federal. Pugna, por fim, pelo provimento do reclamo.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  146/155,  suscitando
preliminarmente  a  inadmissibilidade  recursal,  por  inobservância  ao  princípio  da
dialeticidade. No mérito, limita-se a defender a ocorrência de dano moral, pois em se
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confirmando clonagem de cheque, a legislação de regência possibilita a reparação
indenizatória.

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

Altha  Empreendimentos  Ltda ajuizou  a  vertente
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais contra a UNICRED João Pessoa
- Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de João Pessoa Ltda,
alegando que emitiu o cheque de nº 361115, na quantia de R$ 6.500,00 (seis mil e
quinhentos reais), sendo devolvido pelo motivo 35, oriundo de fraude ou falsificação.
Assim, aduzindo se tratar de clonagem de título de crédito, defende a ocorrência de
dano moral e material, passíveis de reparação.

Insurgindo-se contra sentença que julgou procedente
o pedido,  UNICRED João Pessoa - Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de
Associados de João Pessoa Ltda, sustentando, em suma, isenção de responsabilidade
no  evento,  seja  pela  autorização  de  pagamento  dada  pela  promovente,  ou  pela
constatação de que os danos decorreram de culpa exclusiva do correntista  ou de
terceiro.

Antes  do  mérito,  insta  analisar  a prefacial     de
ausência de requisito de admissibilidade recursal, a qual, de logo, vislumbro não
merecer guarida, pois  não houve ofensa ao princípio da dialeticidade, haja vista as
razões recursais  de fls. 137/142, terem enfrentando os fundamentos da sentença, na
parte em que lhe foi desfavorável.
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Por  tais  razões,  sem  maiores  delongas,  rejeito  a
preliminar de ausência de requisito de admissibilidade recursal.

Avancemos no mérito.

Cabe  ressaltar,  na  ocasião,  que o  caso  dos  autos  é
regido pelas normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto a
apelante  caracteriza-se  como  fornecedora  de  serviços,  nos  termos  do  art.  3º,  da
supracitada legislação, senão vejamos:

Art. 3º. 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.

Necessário esclarecer, ainda, que a responsabilidade
do  fornecedor  pelos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação do serviço é objetiva, ou seja, dispensável se torna a comprovação da culpa,
por força do disposto no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor:

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. 

Acrescente-se,  por  oportuno,  que  tal
responsabilidade somente é afastada quando comprovado que o defeito inexiste ou
que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.  14, §3º, do Código de
Defesa do Consumidor).
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Na intenção de se eximir da obrigação indenizatória
a si imposta, a recorrente aduz que se desincumbiu da mencionada responsabilidade,
nos moldes do art. 333, II, do então Código de Processo Civil.

Razão não lhe assiste.

Em  primeiro  lugar,  a  suposta  autorização  pela
Empresa Altha Empreendimentos Ltda, no sentido de promover o pagamento do
cheque,  por ela  emitido,  seria  para o cheque original  de nº  361115,  e  não para o
clonado, fl. 16, registrado com o nº 361155. 

Ademais, o mencionado de nº 361155, acostado à fl.
16,  foi  devolvido pelo  motivo n° 35,  que,  segundo a  tabela  do Banco Central  do
Brasil,  refere-se  à  “Cheque  fraudado,  emitido  sem  prévio  controle  ou
responsabilidade do participante (“cheque universal”), ou ainda com adulteração da
praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento”.

Assim,  a  hipótese  telada  comporta  a  aplicação  da
Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, cuja transcrição não se dispensa:

As instituições financeiras respondem objetivamente
pelos danos gerados por fortuito interno relativo a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito
de operações bancárias 

Isso  porque  a  ocorrência  de  fraudes  em operações
bancárias  praticadas  por  terceiros  não  pode  ser  considerada  excludente  de
responsabilidade civil,  na medida em que se trata de fortuito interno,  devendo a
instituição financeira suportar os riscos do empreendimento.

Em reforço à manutenção da sentença, trago a lume
aresto proferido em situação similar:
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APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -
CLONAGEM  -  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
RESPONSABILIDADE  DO  BANCO  -  CULPA
EXCLUSIVA  DE  TERCEIRO  -  FRAUDE  -
EXCLUDENTE  NÃO  APLICÁVEL -  SÚMULA 479
DO STJ - DEVER DE REPARAR - CONFIGURADO -
DANOS  MATERIAS  -  RESTITUIÇÃO  DO  VALOR
DEBITO INDEVIDAMENTE - INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  DEVOLUÇÃO  CHEQUE  -
CANCELAMENTO  DE  CARTÃO  -  DANO
PRESUMIDO -  QUANTUM -  RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE  -  CRITÉRIOS
OBSERVADOS  -  SENTENÇA  MANTIDA.-  O
fornecedor  de  produtos  e  serviços  responde
objetivamente pelos danos decorrentes da falha no
serviço,  devendo  ressarcir  o  ofendido.-  O  banco
responde pela clonagem do cartão de crédito do seu
cliente,  não  se  admitindo  como  excludente  de
responsabilidade  a  ocorrência  de  fraudes  em
operações  bancárias  praticadas  por  terceiros,
porquanto se trata de fortuito interno,  devendo a
instituição  financeira  suportar  os  riscos  do
empreendimento  (súmula  479  do  STJ).-  Tendo  a
parte  autora comprovado efetivamente a  existência
de  prejuízos  materiais  causados  pelo  ato  ilícito  da
instituição  financeira,  que  realizou  descontos
indevidos em sua conta corrente, mostra-se correto o
arbitramento de indenização por danos materiais.- A
cobrança  indevida  de  débitos  não  contraídos  pelo
consumidor que, ao ter seu cartão clonado, teve de
suportar  descontos  em  sua  conta  corrente,
cancelamento  dos  seus  cartões  de  crédito  e
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devolução de cheques por ele emitidos, por falta de
provisão de fundos, constitui ato suficiente a gerar o
dever de indenizar por danos morais,  pois  implica
abalo à sua credibilidade, fazendo-se desnecessária a
comprovação  do  efetivo  prejuízo  sofrido,  o  qual  é
presumido  neste  caso.-  Na  fixação  do  montante
devido  a  título  de  danos  morais,  o  Julgador  deve
pautar-se pelo bom senso,  moderação e  prudência,
sem perder de vista que, por um lado, a indenização
deve ser a mais completa possível e, por outro, ela
não pode se tornar fonte de lucro. (TJMG - Apelação
Cível  1.0024.12.308615-9/001,  Relator(a):  Des.(a)
Mariangela Meyer, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em 27/09/2016, publicação da súmula em 07/10/2016).

Destarte,  entendo  que  o  acervo  probatório  é
suficiente  para  comprovar  o  ato  ilícito  decorrente  do  defeito  na  prestação  dos
serviços  ofertados  e,  por  conseguinte,  o  dever  de  indenizar.  Significa  dizer,  os
pressupostos  caracterizadores  da  responsabilidade  civil  restaram  devidamente
demonstrados.

De outra sorte, agiu com acerto a Magistrada a quo ao
reconhecer o dano material  e arbitrar indenização pelos danos morais suportados
pela demandante.

Concernente à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
magistrado,  observando  as  especificidades  concretas,  e,  ainda,  considerando  as
condições financeiras das partes, o bem jurídico lesado e a gravidade da conduta,
arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras,
“A indenização por dano moral deve proporcionar ao lesado satisfação em justa
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medida, de modo que produza impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de
igual e novo atentado, sem significar um enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJPB; AC 0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Logo,  entendo  que  o quantum fixado  em  primeiro
grau  a  título  de  danos  morais   observou  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade, devendo referida verba ser mantida  ,   no importe de R$ 8.000,00
(oito  mil  reais),  valor este  que considero  devido para  amenizar  o  sofrimento  do
autor,  tornando-se,  ainda,  um  fator  de  desestímulo  à  reiteração  da  conduta  ora
analisada, pois fará com que a demandada adote medidas para evitar a repetição de
atos de tal natureza.

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
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator

Apelação Cível nº 0047916-67.2011.815.2001                                                                                                                                                                                 9


