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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO – nº. 0027092-72.2013.815.0011

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Banco do Nordeste do Brasil S/A, Adv. Maria Fernanda Diniz
Nunes Brasil (OAB-PB 10.445)

Apelante adesivo: Josenaldo Lourenço da Silva – Adv. José Dinart Freire
de Lima e outro (OAB-PB 7.541)

EMENTA. APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO
ADESIVO.  REPARAÇÃO  CIVIL  POR  DANOS
MATERIAL  E  MORAL.  DEPÓSITO  BANCÁRIO.
SISTEMA  DE  CAIXA  ELETRÔNICO.  QUANTIA
DEPOSITADA. DIVERGÊNCIA EM RELAÇÃO AO
VALOR  DECLARADO  E  O  CONSTATADO.
DEPÓSITO CONCLUÍDO A MENOR. FALHA NA
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.
RESPONSABILIDADE  CIVIL  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DANO  MATERIAL  DEVIDO.
RESPONSABILIDADE  EXTRAPATRIMONIAL.
MERO  DISSABOR.  PROVIMENTO  PARCIAL
DA  APELAÇÃO.  RECURSO  ADESIVO
PREJUDICADO, VISTO QUE O PLEITO É DE
MAJORAÇÃO DO DANO MORAL.
“...
2. A lesão ao patrimônio decorreu de conduta
culposa  da  CEF  que,  por  negligência,  deu
causa ao processamento de crédito a menor,
na conta corrente do autor, em virtude da não
conferência  dos  valores  depositados,  o  que
ensejou em falha na prestação dos serviços.
3.  Deve  haver  indenização  por  danos



materiais para reparar o prejuízo causado por
conduta  culposa  da  instituição  financeira.  4.
"Mero  aborrecimento,  dissabor,  mágoa,
irritação  ou  sensibilidade  exacerbada  estão
fora  da  órbita  do  dano  moral"  (REsp
689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini, DJ
de 11.12.2006, p. 364) 5. Apelação a que se
dá  parcial  provimento  para  reformar  a
sentença  e  excluir  a  condenação  para
pagamento de indenização por danos morais
(TRF-1ª.  Região,  AC  19138  MG  0019138-
97.2001.4.01.3800,  Rel.  Des.ª  Federal  Maria
Isabel Gallotti Rodrigues).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em dar provimento ao apelo do

Banco do Nordeste do Brasil S.A. e julgar prejudicado o recurso adesivo.

RELATÓRIO

O  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A  e  Josenaldo
Lourenço da Silva  interpuseram, respectivamente,  apelação e recurso
adesivo contra a sentença proveniente do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível
da  Comarca  de  Campina  Grande-PB,  proferida  nos  autos  da  Ação  de
Indenização por Danos Material e Moral.

Do  histórico  do  fato  narrado  na  inicial,  verifica-se  que  o
Autor  ajuizou  a  demandada  buscando  a  responsabilidade  civil  pelo
depósito  feito  a  menor,  na  conta  bancária  de  Maria  da  Salete  Lima
Lourenço.

Aduziu que, sendo inventariante do processo de inventário e
partilha dos bens deixados por falecimento de Joselita Lourenço da Silva,
acertaram que deveria ser depositado mensalmente na conta bancária de
cada  herdeiro  a  quantia  de  R$  1.240,00,  e  que  sempre  cumpriu
religiosamente.

Alegou  que,  no  dia  18  de  outubro  de  2013,  efetuou  o



depósito na conta de Maria Salete de Lima Lourenço, e que a Instituição
Financeira  teria  repassado  para  a  conta  bancária  a  importância  de  R$
1.040,00,  o  causou  aborrecimentos  para  com  a  herdeira,  em  face  da
quantia de R$ 200,00 a menor, que não entrou na conta bancaria dela.

Na Sentença (fls. 58/62), o Magistrado, ao fundamento de
que,  para  o  caso,  aplicam-se  as  normas  do  CDC,  que  estabelecem
segurança  jurídica  aos  usuários  dos  serviços  prestados  pela  Instituição
Financeira; o fornecedor de serviços tem a obrigação de prestar o serviço
com segurança, e não cumprindo esse dever estaria caracterizada a falha
na  prestação  do  serviço;  o  dano  moral  no  caso  concreto  restou
caracterizado  pelo  sofrimento  experimentado  pelo  Autor,  em  razão  da
difícil situação em que foi colocado perante a titular da conta beneficiária
do  depósito,  julgou  procedente  o  pedido  e  condenou  a  Instituição
Financeira a pagar ao Promovente a quantia de R$ 200,00 a título de dano
material, corrigidos monetariamente do efetivo prejuízo; e R$ 1.000,00,
pelos  danos  morais  suportados,  corrigidos  monetariamente  do
arbitramento e com juros de mora de 1% ao mês, contados da citação,
custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em R$ 500,00.

Nas razões recursais do Banco do Nordeste S/A  (fls.
65/72),  o Apelante alegou que o simples comprovante de depósito  em
caixa de autoatendimento não demonstra que a quantia foi efetivamente
colocada  no  envelope,  e  como  foi  o  próprio  apelado  que  efetuou  o
depósito, inexiste ato ilícito dela Recorrente para ensejar reparação civil
por danos material e moral.

Aduziu  que  também  não  estaria  presente  o  nexo  de
causalidade entre ato civil do Banco e o suposto dano ao Promovente, e
pugnou pelo provimento do recurso para que fosse reformada a sentença,
julgando improcedente o pedido.

Nas razões recusais da Apelação Adesiva (fls. 80/82),
o Recorrente alegou que o valor fixado para indenizar o dano moral não
enseja a justa reparação, visto que os R$ 1.000,00 arbitrados não condiz
com o caráter punitivo e educativo, notadamente se considerado que de
um lado temos um idoso que sofreu o constrangimento, e do outro uma
instituição financeira de grande porte econômico.

Pugnou pelo provimento do recurso para que fosse majorado
o valor do dano moral.



O Promovente não apresentou contrarrazões à apelação da
Instituição Financeira.

Contrarrazões  do  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A  ao
recurso adesivo (fls. 86/91).

A Procuradoria de Justiça, com vistas dos autos (fls. 98101),
não  ofereceu parecer  por  entender  que não é  hipótese  de intervenção
Ministerial.

É o relatório.

V O T O

Discutem a  partes  a  respeito  da responsabilidade civil  de
instituição financeira  em caso de depósito em caixa eletrônio  em valor
inferior  ao  declarado  pelo  depositando,  e  se  desta  divergência  emerge
dano material ou moral.

No caso, caberia ao Banco do Nordeste do Brasil comprovar
que o valor colocado no envelope pelo Autor divergiu da quantia declarada
como depositada, e somente depois da constatação do erro do depositante
poderia concluir o procedimento, o que não foi demonstrado nos autos.

Essa obrigação decorre da teoria do risco empreendimento,
inclusive por ser a parte responsável pelo procedimento e detenção de
valores de terceiros, que deve ter a cautela máxima com a lisura dos seus
atos civil e repercussão na esfera patrimonial.

Noutro  ponto,  quanto  à  responsabilidade  civil
extrapatrimonial  por  depósito  bancário  em  valor  menor,  efetuado  em
sistema  de  caixa  eletrônico,  a  jurisprudência  dos  tribunais  firmou
entendimento  de  que  é  devido  o  ressarcimento  pelo  dano  material,
diferença a menor não comprovada, e que o fato enseja um mero dissabor,
não sendo cabível indenização por dano moral.

Nesse sentido:

CIVIL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DEPÓSITO
BANCÁRIO EM DINHEIRO.  CAIXA RÁPIDO.  FALHA DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  NO  PROCESSAMENTO  DE



CRÉDITO  NA  CONTA  CORRENTE  DO  AUTOR.
CABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.  1.  O  autor  efetuou
um depósito, pelo sistema de "caixa rápido", que não
foi  processado corretamente em razão de divergência
entre o valor constante do envelope e o que nele estava
grafado. 2. A lesão ao patrimônio decorreu de conduta
culposa  da  CEF  que,  por  negligência,  deu  causa  ao
processamento de crédito a menor, na conta corrente
do autor,  em virtude da não conferência  dos valores
depositados, o que ensejou em falha na prestação dos
serviços.  3.  Deve  haver  indenização  por  danos
materiais para reparar o prejuízo causado por conduta
culposa  da  instituição  financeira.  4.  "Mero
aborrecimento,  dissabor,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral" (REsp 689213/RJ, rel. Ministro Jorge Scartezzini,
DJ de 11.12.2006, p.  364) 5. Apelação a que se dá
parcial provimento para reformar a sentença e excluir a
condenação para pagamento de indenização por danos
morais  (TRF-1ª.  Região,  AC  19138  MG  0019138-
97.2001.4.01.3800,  Rel.  Des.ª  Federal  Maria  Isabel
Gallotti  Rodrigues,  Sexta  Turma,  data  de  julgamento
02/08/2010). 

No  mesmo  sentido,  já  decidiu  este  Egrégio  Tribunal  de
Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO. INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS.
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  DEPÓSITO  EFETUADO  EM
CAIXA ELETRÔNICO. CRÉDITO DE VALOR INFERIOR AO
DEPOSITADO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO DO BANCO APENAS À DEVOLUÇÃO DA
QUANTIA REPUTADA COMO DEVIDA. INSURGÊNCIA DA
PARTE  AUTORA.  PEDIDO  DE  CONDENAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  AO  PAGAMENTO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  MERO
ABORRECIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. Evidenciado o equívoco na destinação
do  depósito  efetuado  em  caixa  eletrônico  de  auto-
atendimento, o Banco tem a obrigação de indenizar o
cliente  pelo  dano  material  sofrido.  Entretanto,
aborrecimentos  quanto  à  comprovação  de  valores
depositados em valor inferior ao declarado no envelope
utilizado  para  a  efetivação  de  depósito  causam,  tão
somente,  transtornos  e  desconfortos  incapazes  de
atingir bem personalíssimo, não havendo o que se falar
em  indenização  por  danos  morais.  (TJPB  -



ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00429782320118152003,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 14-10-2014) 

Portanto,  considerando  que  a  Instituição  Financeira,  que
detém a responsabilidade pelo procedimento de depósito de valores em
caixa rápido, não comprovou que de fato a quantia colocada dentro do
envelope  foi  inferior  à  declarada  pelo  depositante,  e  que  não  cabe
indenização por dano moral  nesta hipótese,  no caso concreto  deve ser
excluída a reparação por dano extrapatrimonial.

Na hipótese, o ato da instituição financeira que completou o
depósito,  mesmo  em  quantia  inferior,  não  causou  maiores
constrangimentos ao Apelante,  porquanto não teve cheques devolvidos,
nome negativado ou outro constrangimento decorrente desta operação.

Por tais razões, dou provimento ao recurso do Banco do
Nordeste do Brasil S/A para excluir da sentença a indenização por
dano moral, restando prejudicado o recurso adesivo, visto que o
pedido é de majoração.

Nos termos dos arts. 85 e 86 do CPC/2015, e considerando o
provimento  parcial  da  apelação  da  instituição  financeira,  reconheço  a
sucumbência  proporcional  para  estabelecer  a  cada  parte  o  ônus  do
pagamento de 50% das custas processuais, suspensa a exigibilidade em
relação ao débito do Autor, em face da gratuidade processual deferida à fl.
16.

Quanto aos honorários de sucumbência, ficam arbitrados no
mesmo patamar da sentença, em R$ 500,00 (quinhentos reais), devido
por  uma  parte  ao  advogado  outra,  com  observância  do  art.  98  do
CPC/2015.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de

Albuquerque  –  Relator,  João  Batista  Barbosa  (Juiz  convocado  para

substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques de Sá

e Benevides) e Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz  convocado para



substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora  Maria  das  Graças

Morais Guedes). 

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
Relator
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