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- Quanto à matéria fática, não há que se questionar a
veracidade das afirmações. Isso porque, em primeiro
lugar, além de ser verossímil a narrativa, observou-se
a decretação da revelia do banco, incidindo os efeitos
do antigo art.  319 do Código de Processo Civil  de
1973. Não obstante a incidência da revelia, o juízo a
quo,  demonstrando  prudencial  processual,  ainda
intimou  a  instituição  para  juntada  dos  vídeos  das
transações  impugnadas,  tendo  esta,  mais  uma  vez,
mantido-se inerte. Tal contexto processual demonstra
a veracidade da narrativa fática apresentada, devendo-
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se considerar a existência de fraude processual de que
foi vítima a autora. 

- Não há que se acolher a alegação do banco de que
tomou  todas  as  cautelas  possíveis,  bem  como  que
exerceu regularmente um direito seu ou mesmo que
houve culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor,
procurando-se  eximir  de  culpa  para  a
responsabilização,  haja  vista  que  as  instituições
financeiras  respondem  objetivamente  pelos  danos
gerados  por  fortuito  interno  relativo  a  fraudes  e
delitos  praticados  por  terceiros  no  âmbito  de
operações bancárias.

- Com relação à fixação do montante indenizatório, o
valor  estipulado não pode  ser  ínfimo nem abusivo,
devendo ser proporcional às circunstâncias do caso,
merecendo  redução  quando  estipulado  além  da
razoabilidade.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
parcial  provimento  ao  recurso  apelatório,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Banco do Brasil
S/A contra sentença (fls. 91/93; 103/105) proferida pelo Juízo da Vara Única
da Comarca de Aroeiras que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos
Materiais  e  Morais”  ajuizada  por  Severina  Tavares  de  Luna,  julgou
procedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso, a autora relatou que é cliente do banco
demandado, aduzindo que, no dia 25/07/2012, ao realizar operação no caixa
eletrônico,  foi  surpreendida  com transferências  e  saques  realizados em sua
conta  poupança,  verificando  que  lhe  subtraíram  R$  2.650,00  (dois  mil,
seiscentos  e  cinquenta  reais).  Enfatizou  que,  imediatamente,  dirigiu-se  à
gerência, que simplesmente lhe atribuiu a autoria das operações.

Asseverou  que,  “de  posse  dos  extratos  bancários
imediatamente  foi  identificado  que  algumas  transações  (TRANSF  CTA e
SAQUES)  foram  realizadas  na  Agência  0459/Caruaru/PE,  assim  como
também na cidade de Ipojuca/PE”.  Aduziu que, ainda em conversa com o
gerente,  solicitou  a  devolução  dos  valores  e  requereu  as  imagens  das
transações,  tendo  o  preposta  do  banco  afirmado  que  o  cartão  havia  sido
clonado e que a instituição não tinha responsabilidade. Ao final, pleiteou a
condenação em dobro dos danos materiais,  além de indenização por  danos
morais.
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Apesar  de  devidamente  citado,  o  banco  não  apresentou
contestação, sendo decretada sua revelia (fls. 29) e realizada audiência, na qual
foi tomado o depoimento da autora (fls. 37).

Em seguida,  a  instituição  financeira  apresentou manifestação
apresentada (fls. 38/54), alegando, genericamente, a inexistência do dever de
indenizar, posto que praticado ato no exercício regular do direito. 

Da mesma forma, a autora ofertou razões finais (fls. 77/78).

Em  audiência,  foi  concedido  pelo  juízo  a  quo prazo  à
instituição  bancária  para  apresentação  dos  vídeos  das  transações  referidas,
quedando-se, porém, inerte (fls. 89/90).

Sobreveio, então, sentença de procedência, julgo parcialmente
procedente  a  pretensão  autoral,  condenando  a  sociedade  promovida  ao
pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, fixando
honorários  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  a  condenação.  Decisão
posteriormente  integrada  (fls.  103/105),  incluindo  indenização  por  danos
materiais no valor de R$ 2.599,50 (dois mil, quinhentos e noventa e nove reais
e cinquenta centavos).

Inconformado,  o  banco  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
118/122), alegando a legalidade dos procedimento adotados e ressaltando que
as transações realizadas com cartão e senha é de responsabilidade do cliente,
sendo a senha de uso pessoa e intransferível.  Enaltece que ocorreu fato de
terceiro, motivo de isenção da instituição. Aduz a não comprovação efetiva do
dano  material.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da
sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  130/159),  alegando  as
preliminares  de  deserção  de  desrespeito  à  dialeticidade,  pleiteando  a
manutenção da decisão.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
163/166).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  enfatizar  que  há,  nos  autos,
comprovante de preparo junto à interposição recursal (fls. 124), além de existir
argumentos suficientes a rebater o fundamento da sentença, de forma que o
recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente a regularidade
formal, razão pela qual dele conheço, passando à análise de suas razões.

Conforme  se  infere  dos  autos,  Severina  Tavares  de  Luna  é
cliente  do  Banco  do  Brasil  S/A,  tendo  narrado  na  inicial  que,  no  dia
25/07/2012, ao realizar consulta no caixa eletrônico, foi surpreendida com a
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realização de diversas transferências e saques, resultando em prejuízo de R$
2.650,00 (dois mil, seiscentos e cinquenta reais). 

Ao procurar se informar com a gerência, recebeu a informação
de que as transações são de sua própria autoria. Persistindo na afirmação de
que não havia  realizado nenhuma das  movimentações  indicadas,  o  gerente
consultou seu extrato detalhado, havendo indicação de que foram efetivadas
no vizinho Estado de Pernambuco. O gerente, então, informou que seu cartão
havia sido clonado, acrescentando, porém, que o banco não possuía qualquer
responsabilidade.

Pois bem, quanto à matéria fática, não há que se questionar a
veracidade  das  afirmações.  Isso  porque,  em  primeiro  lugar,  além  de  ser
verossímil a narrativa, observou-se a decretação da revelia do banco, incidindo
os  efeitos  do  antigo  art.  319  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973.  Não
obstante  a  incidência  da  revelia,  o  juízo  a  quo,  demonstrando  prudencial
processual, ainda intimou a instituição para juntada dos vídeos das transações
impugnadas, tendo esta, mais uma vez, mantido-se inerte.

Tal  contexto  processual  demonstra  a  veracidade  da  narrativa
fática apresentada, devendo-se considerar a existência de fraude processual de
que foi vítima a autora. 

Não há que se acolher a alegação do banco de que tomou todas
as cautelas possíveis, bem como que exerceu regularmente um direito seu ou
mesmo que houve culpa exclusiva de terceiro ou do consumidor, procurando-
se  eximir  de  culpa  para a  responsabilização,  haja  vista  que  as  instituições
financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno
relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações
bancárias.

Ao  contrário  do  que  sustentou  a  sociedade  apelante  é  por
demais evidente que a conduta desidiosa, na presente hipótese, é de sua inteira
responsabilidade, porque, para a captação de mais clientela com um rápido e
desburocrático  serviço  de  empréstimo bancário,  cria  riscos  financeiros  que
deve exclusivamente suportar em caso de sua concretização fática, como se
verifica na hipótese dos autos.

Na hipótese  vertente,  verifica-se  inegavelmente  que  o Banco
apelante  agiu,  no  mínimo,  de  forma  negligente  quanto  à  segurança  e  ao
atendimento  de  sua  cliente  bancária,  especialmente  se  negando  a  adotar
procedimentos visando a apurar os autores da fraude, deixando de apresentar
os vídeos das transações impugnadas. 

Vislumbra-se, portanto, uma hipótese de falha na prestação do
serviço  disponibilizado  pela  instituição  bancária.  O  dever  de  indenizar  se
legitima, pois, pela violação da expectativa do consumidor, bem como, pela
intenção de se evitar que novas condutas semelhantes venham a lesar outros
clientes bancários.

Em demanda semelhante, veja a jurisprudência:
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“JUIZADO  ESPECIAL  CÍVEL.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
COMPRAS  E  SAQUES  MEDIANTE  FRAUDE.
NEGATIVA  DE  ESTORNO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ.  DANO
MATERIAL  COMPROVADO.  RESTITUIÇÃO  NA
FORMA  SIMPLES.  DANO  MORAL
CONFIGURADO.  RECURSO  CONHECIDO  E
PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.
1. A autora (78 anos) foi vítima de golpe com cartão
de crédito. Recebeu ligação do setor de fraudes do
banco, informando que seu cartão de crédito havia
sido  clonado.  2.  A  consumidora  afirma  que  ligou
para  Central  de  Atendimento  do  cartão,  sendo
orientada  a  informar  seus  dados  pessoais  e
bancários, a escrever uma contestação da fraude e
colocar  num  envelope  identificado  com  o  nº
128.466.885.2017  junto  com  o  cartão  clonado,  o
qual seria recolhido por um motoboy. A autora disse
ter  se  sentido  despreocupada,  vez  que  ela  mesma
ligou  para  o  banco.  2.  Compras  e  saques
fraudulentos  foram  realizados  com  seu  cartão,  no
valor total de R$ 4.896,33. 3. A instituição bancária
insurge-se contra sentença, sob a alegação de que as
compras e saques foram realizados mediante o uso
de cartão magnético com chip e aposição de senha
pessoal,  sendo incabível a  restituição em dobro do
dano  material  e  inexistente  o  dano  moral.  4.  A
responsabilidade do banco prestador de serviços  é
objetiva,  de  forma  que  seu  afastamento  está
condicionado à demonstração da culpa exclusiva do
consumidor,  ônus  do  qual  a  instituição  não  se
desincumbiu. 5. Dano material. Restou comprovado
o pagamento de R$ 4.896,33, entre compras e saques
realizados no dia  31/01/2017,  eis  que  a  fatura  da
autora é em débito automático (ID 1645017). Quanto
à restituição em dobro (art. 42, parágrafo único, do
CDC),  razão  assiste  à  recorrente.  Não  há  que  se
falar em dobra legal, pois ausente a má-fé do credor,
que, no presente caso, também foi prejudicado pela
fraude.  Portanto,  acertado o  pedido de  restituição
simples do valor pago indevidamente pela autora. 6.
Dano  moral.  A consumidora  foi  vítima  de  fraude,
situação  em  que  os  sentimentos  de  insegurança,
fragilidade e perigo ultrapassam a barreira do mero
dissabor do cotidiano, ainda mais quando acreditou
estar  protegida  ao  ligar  para  a  Central  de
Atendimento do próprio banco. Deve ser mantida a
condenação  em  danos  morais  no  quantum  fixado
pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00) visto se adequar
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aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE.
Sentença  reformada  apenas  para  obrigar  a
instituição bancária a restituir  o  dano material  de
forma  simples,  mantidos  os  demais  termos  da
sentença.  Custas  recolhidas.  Sem  honorários
advocatícios,  nos  termos  do  art.  55  da  Lei  nº
9.099/95”. 
(TJDF; RInom 0706062-05.2017.8.07.0016; Segunda
Turma  Recursal  dos  Juizados  Especiais;  Rel.  Juiz
João Luis  Fischer  Dias;  Julg.  26/07/2017;  DJDFTE
04/08/2017; Pág. 493).

Dessa forma, verifica-se uma patente hipótese de abusividade e
má  prestação  de  serviço  por  parte  do  Banco  apelante,  afigurando-se  sua
conduta  em  um  ato  ilícito,  a  partir  do  qual  a  observância  do  abalo  à
moralidade da vítima é uma decorrência lógica e intrínseca à própria narrativa
da situação vivenciada pelo autor.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre
averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código
Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Da leitura  conjunta  dos  dispositivos  mencionados,  exsurge  a
conclusão de que, para que se reconheça o cabimento da indenização, revela-
se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere um dano, bem
como o respectivo nexo de causalidade.

Ademais,  para  a  hipótese  vertente,  que  traz  em  si  questão
decorrente de contrato de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva,
para  a  configuração  da  qual  não  se  perquire  acerca  da  culpa  do  agente
causador do prejuízo, conforme prescrição do art. 14 do Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor.

No caso em comento,  é  patente  a  presença do  ato  ilícito  de
responsabilidade  da  apelante,  do  qual  resultou  inegável  prejuízo  material,
devidamente comprovada pela  apresentação de  extratos bancários,  além de
danos de ordem psíquica à parte recorrida.

Logo, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço  para enxergar  que se  encontra  manifestamente configurado,
tendo  em  vista  a  forma  constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
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instituição  recorrente,  provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por  Danos  Morais,  Editora  RT,  p.  130).  (grifo
nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O  dano  moral  salvo  casos  especiais,  como  o  de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se
faz mister a prova da pertubação da esfera anímica
do lesado dispensa prova em concreto, pois se passa
no  interior  da  personalidade  e  existe  in  re  ipsa
(inerente  à  própria  coisa.  Está  inseparavelmente
ligado  à  personalidade  humana.)”  (In
Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 552).

Portanto,  restando  comprovada  a  conduta  ilícita,  culposa  e
comissiva por parte da instituição financeira, bem como demonstrado o seu
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nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pela
recorrida,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, ainda que considerada a gravidade da conduta
ilícita da instituição financeira, revestindo-se de elevada potencialidade lesiva
para o próprio setor consumerista em que atua, o valor de R$ 12.000,00 (doze
mil reais), arbitrado pelo Juízo a quo, mostra-se além da proporcionalidade e
razoabilidade em relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve
ser  minorado.  Como  quantia  condizente  com  a  situação  dos  autos,
especialmente  diante  do  tratamento  manifestamente  relapso  concedido  à
demandante, entendo que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) se enquadra
na boa resolução do caso.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao  Recurso  Apelatório,  para  reduzir  o  valor  dos  danos  morais  para  R$
8.000,00 (oito mil reais).

Deixo de majorar os honorários advocatícios,  tendo em vista
que foram estipulados no limite percentual previsto no art. 85, §2º, do Código
de Processo Civil de 2015.

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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