
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022581-75.2013.815.2001
Relator :  Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 9ª  Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante : Marne Cecília Porpino Lucena de Miranda.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva.
Apelado : Banco do Brasil S/A.
Advogado : Patrícia de Carvalho Cavalcanti. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  FRAUDE  EM
EMPRÉSTIMO.  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  SENTENÇA DE PROCEDENCIA
PARCIAL.  PLEITO  DE  MAJORAÇÃO  DO
PREJUÍZO  DE  ORDEM  MATERIAL.
EXTRATOS DE CONTA BANCÁRIA E CONTA
POUPANÇA.  SOMATÓRIO DAS COMPRAS E
TRANSAÇÕES  REALIZADAS  PELO
TERCEIRO  ESTELIONATÁRIO.  VALOR
SUPERIOR A  SER  DEVOLVIDO  À  VÍTIMA.
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

-  Centrando-se a presente irresignação na majoração
dos  danos  materiais  advindos  de  empréstimo
fraudulento,  compulsando  as  provas  existentes  nos
autos, observa-se que os saques e compras realizados
pelo terceiro estelionatário perfaz montante maior ao
efetivamente  detectado  pelo  magistrado  de  base,
assistindo razão em parte ao recorrente.

- Provimento parcial do recurso.

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

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Marne  Cecília
Porpino Lucena de Miranda hostilizando sentença oriunda do Juízo da  9ª
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Vara Cível da Comarca da Capital, prolatada nos autos da  Ação  Ordinária
movida pela apelante contra o Banco do Brasil S/A.

Na peça inaugural, às fls. 02/06, narra a autora ter sido vítima
de estelionato dentro da instituição bancária na data de 24 de fevereiro de
2013, por pessoa do sexo masculino que se identificou como funcionário da
promovida e efetuou a troca dos cartões, sem que a promovida percebesse.

Aduz que, não conseguindo utilizar o seu cartão, compareceu
no  dia  seguinte  à  agência bancária  solicitando informação,  quando lhe  foi
cientificado a ocorrência de possível fraude.  Verificou, pois, a realização de
saques, empréstimos e outras operações não solicitadas, o que lhe causou sério
prejuízo de ordem moral e material.

Contestando a ação, o Banco réu defende que o golpe se deu
exclusiva ação/omissão da própria parte autora, que não adotou as cautelas
cabíveis no  manuseio de  seu  cartão,  recebendo instruções de  um estranho.
Defende, pois, a ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro
inexistindo qualquer ilícito por parte da ré. Requer, ao fim, a improcedência da
ação (fls.24/35). 

Impugnação à contestação (fls.62/67)

Audiência de conciliação inexitosa (fls. 74), pugnando a autora
pelo julgamento antecipado da lide.

Intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o
promovido quedou-se inerte (fls.78).

O Magistrado  a quo proferiu  sentença  (fls.  79/87),  julgando
parcialmente procedente o pedido, nos termos seguintes:

“Isto  posto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE O PEDIDO, PARA:

1) Condenar a demandada a pagar ao promovente a
quantia  de  R$ 2.400,00  (dois  mil  e  quatrocentos
reais), a título de indenização por danos materiais,
devendo o referido valor ser atualizado pelos índices
legais  de  correção  monetária  a  contar  do  efetivo
desembolso  dos  valores,  e  ainda  juros  de  mora  a
contar da citação.
2)  Condenar  ainda  a  demandada  a  pagar  à
demandante  a  quantia  de  R$  5.000,00  (cinco  mil
reais),  por  danos  morais  causados  conforme  os
fundamentos  acima  expostos,  com  incidência  de
correção  monetária  
(L. 6.899/81) e juros de mora, a contar desta data.
(…)
Fica  a  parte  vencida,  desde  já,  advertida  que  os
valores  atualizáveis  da  condenação,  por  simples
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cálculos, deverão ser quitados no prazo máximo de
15 (quinze) dias,  após o trânsito em julgado desta
decisão,  sob  pena  de  incidência  de  multa de  10%
(dez por cento), nos termos do art.  475-J do CPC,
bem assim a realização de penhora eletrônica dos
valores, via BACENJUD.”

A demandante,  irresignada,  interpôs  o  recurso  apelatório  às
fls.80/95, pugnando pela reforma da decisão vergastada, alegando ser devido
ainda a restituição dos valores de: R$ 2.023,62 (dois mil e vinte e três reais e
sessenta  e  dois  centavos);  R$ 561,62 (quinhentos  e  sessenta  e  um reais  e
sessenta e dois centavos); R$ 566,12 (quinhentos e sessenta e seis reais e doze
centavos).  Defende,  pois,  inexistência  de  vantagem pela  parte  promovente,
uma vez restar claro que os valores transferidos para a sua poupança foram
sacados  pelo  estelionatário,  em  três  vezes  de:  R$  20,00  (vinte  reais),  R$
980,00 (novecentos e oitenta reais) e R$ !.000,00 (mil reais), totalizando o
montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais). 

Aduz, pois, não haver que se falar em vantagens, restando ainda
prejuízos com juros e IOF, negativando sua conta em R$ 285,85 (duzentos e
oitenta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), devendo esta quantia também
ser restituída, conforme enfatizado pelo juiz de base no corpo da decisão, mas
esquecido na parte dispositiva.

Pugna,  pois,  pela  declaração  da  nulidade  dos  empréstimos
realizados e das parcelas vincendas a serem eventualmente debitadas em sua
conta corrente. Requer, ainda, a atualização dos valores com base no INPC –
Índice  Nacional  de  Preços ao Consumidor  e  pagar  os  respectivos  juros  de
mora na ordem de 1% a.m. a partir da citação daquela.

Contrarrazões às fls. 98/103.

Instada a se  pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça não
manifestou-se do mérito (fls. 109/111). 

É o relatório.

VOTO.

Antes de analisar os requisitos de admissibilidade do presente
recurso, cumpre a esta relatoria tecer alguns comentários acerca da vigência e
aplicabilidade da novel norma processual. 

É certo que, em regra, o Novo Código de Processo Civil será
aplicado desde logo aos processos pendentes, a teor do que dispõe seu artigo
1.046.  No entanto, tal norma deve ser interpretada também à luz do Direito
Intertemporal,  respeitando-se  o  que  se  pode  denominar  de  ato  jurídico
processual perfeito e direito subjetivo processual adquirido pelas partes.

Nesta perspectiva, é que o V Encontro do Fórum Permanente de
Processualistas  Civis  (V FPPC) –  que  reuniu  processualistas  de  diferentes
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escolas  de  pensamentos,  a  fim de  discutir  a  Lei  n.º  13.105/2015  e  emitir
enunciados aprovados por unanimidade  de seus participantes – teve um de
seus grupos temáticos dedicados à discussão do Direito Intertemporal.

Sob esse enfoque, analisando sistematicamente o Novo Código
de  Processo  Civil  e  os  enunciados  do  FPPC  quanto  ao  tema  em  debate,
entendo que o novo sistema recursal deverá ser aplicado apenas às sentenças
publicadas – ou divulgadas nos autos eletrônicos – após a sua vigência. 

Isso porque, com a publicação de determinada decisão sob a
égide  do  Código de  Processo  Civil  de  1973,  o  prazo  para  interposição de
eventual recurso transcorreu de acordo com o que ali se encontrava disposto.
Da mesma forma, ao interpor o recurso, a parte o fez imbuída dos princípios e
regramentos previstos na legislação que se encontrava vigente. 

Logo,  não  se  poderia  agora,  após  a  entrada  em vigência  do
CPC de 2015, pretender-se aplicar o seu novo sistema recursal, sob pena de
ferir  o  já  mencionado  ato jurídico processual  perfeito  e o direito  subjetivo
processual  da  parte,  que  foram  consolidados  –  quanto  aos  requisitos  de
admissibilidade recursal e dos seus efeitos – no momento da interposição de
sua irresignação.

No  mesmo  trilhar  de  ideias,  é  o  enunciado  311  do  Fórum
Permanente  de  Processualistas  Civis (FPPC),  que  se  aplica  ao  caso  de
Remessa Necessária, senão vejamos:

“311.  (arts.  496  e  1.046).  A  regra  sobre  remessa
necessária é aquela vigente ao tempo da publicação
em  cartório  ou  disponibilização  nos  autos
eletrônicos da sentença, de modo que a limitação de
seu cabimento no CPC não prejudica os  reexames
estabelecidos  no  regime  do  art.  475  do  CPC  de
1973”. 

Dito, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada sob a
vigência  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  motivo  pelo  qual  tal
regramento deverá regular  os efeitos e  os  requisitos de admissibilidade  do
recurso contra aquela interposto.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 1973,  conheço do
apelo, passando à análise dos argumentos recursais.

Como  pode  ser  visto  do  relatório,  narrou a  autora  na  peça
inicial ter sido vítima de estelionato dentro da instituição bancária na data de
24 de fevereiro de 2013, por  pessoa do sexo masculino que se identificou
como funcionário  da  promovida  e  efetuou a  troca  dos  cartões,  sem que  a
promovida  percebesse,  efetuando  saques,  empréstimos  e  outras  operações,
causando-lhe sérios prejuízos de ordem moral e material.

Apelação Cível nº 0022581-75.2013.815.2001 4



O  Magistrado  de  base  concedeu  parcialmente  o  pleito,
condenando o Banco do Brasil no pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, e de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais),
pelos danos materiais.

Desta feita, a presente irresignação centra-se no ressarcimento
de valores não considerados pelo Magistrado de  base,  que concluiu  que o
montante de R$ 2.023,62, R$ 561,62 e R$ 566,12, embora não requeridos pela
promovida, foram creditados em sua conta corrente e postos a sua disposição.

Neste sentido, pontuou o Juiz de base:

“Todavia, tais valores, embora não requeridos pela
promovida, foram creditados em sua conta corrente e
deles a promovente obteve vantagem, uma vez que
conta,  logo  após  o  crédito  de  R$  2000,00,  uma
aplicação em sua conta  poupança no valor  de  R$
1.000,00,  com origem idêntica ao aviso de  crédito
(8347).  Por  outro  lado,  se  não fosse  o  crédito  do
empréstimo, não havia na conta da promovente saldo
suficiente para tal operação, uma vez que o saldo do
dia 22/02 era de R$144,04 C.

Quanto  aos  demais  empréstimos  (R$  561,62  e  R$
566,12), embora não haja prova de sua transferência
para sua poupança ou outra vantagem, as operações
realizadas  após  tais  créditos  (R$  800,00  para  a
poupança de José Antônio F) serão devolvidas para
a  autora,  não  podendo  receber  duas  vezes  pela
mesma operação, senão configuraria enriquecimento
ilícito.

Ainda quanto ao valor d) R$ 285,85, vê-se que após
as  movimentações  não  reconhecidas  pela
promovente,  a  sua  conta  restou  com  um  saldo
negativo de R$ 285,85, cabendo a devolução de tal
quantia.”

Defende-se a recorrente aduzindo restar claro que os valores
transferidos para a sua poupança foram sacados pelo estelionatário, em três
vezes de:  R$ 20,00 (vinte  reais),  R$ 980,00 (novecentos  e  oitenta  reais)  e
R$  !.000,00  (mil  reais),  totalizando  o  montante  de  R$  2.000,00  (dois  mil
reais). 

Afirma,  ainda,  prejuízos  com  juros  e  IOF,  negativando  sua
conta  em  R$  285,85  (duzentos  e  oitenta  e  cinco  reais  e  oitenta  e  cinco
centavos),  devendo esta quantia também ser restituída, conforme enfatizado
pelo juiz de base no corpo da decisão, mas esquecido na parte dispositiva.

Afere-se, pois, que a análise do presente recurso é estritamente
fático, restrito ao exame dos valores movimentados na data do ilícito.
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Analisando o extrato da conta corrente da Sra.  Marne Cecília
Porpino Lucena de Miranda, colacionado às fls. 08, observa-se o seguinte: 

• N  o dia 22/02  , o saldo era de R$144,04.

• No dia 24/02,   foi creditado, a título de empréstimo, o montante de R$
2.000,00;

• em seguida, foi transferido para conta poupança de sua titularidade o
valor de R$ 1.000,00;

• ato contínuo, três compras foram realizadas nos valores de: R$ 21,00,
R$1.000,00 e  R$ 600,00;

• foram creditados  novos  valores,  também  a  título  de  empréstimo, na
conta: R$ 556,45 e  R$ 556,45;

• realizou-se  ransferência de R$ 285,85 para a conta poupança de José
Antônio F;

• saldo final negativo de R$ 285,85.

De outra senda, de sua conta poupança, verifica-se o disposto:

• O saldo anterior era de R$ 1.032,02;
• no dia 25/02  , foi creditado o montante de R$ 1.000,00;
• em seguida, sacado R$ 980,00 e transferido R$ 1.000,00.
• Saldo final de R$ 32,02.

Pois  bem.  Somando-se  os  valores  que  entraram  a  título  de
empréstimo ( R$ 2.000,00 + R$ 556,45 + R$ 556,45), chega-se ao total de R$
3.112,90. 

Desta  monta,  deve  ser  devolvido à  autora  apenas  os  valores
efetivamente sacados ou utilizados em compras,  que perfazerem o montante
de R$ 2.601,00  (R$ 21,00 + R$1.000,00 +  R$ 600,00 + R$ 980,00). Isto
porque, os valores transferidos para terceiros, conforme já pontuado pelo Juiz
de base, serão revertidos em favor da promovente. 

Nesse panorama, verifica-se que o valor posto à disposição da
recorrente mediante empréstimo, é maior que o montante efetivamente furtado
de sua conta-corrente e conta poupança, de forma que mostra-se incoerente o
seu requerimento de nulidade dos empréstimos realizados, concomitante com
o de recomposição dos danos materiais causados.

Assim,  considerando  o  apelo  da  autora  pela  majoração  dos
danos materiais, observo lhe assistir razão em parte, uma vez ter o Magistrado
determinado a restituição tão só de R$ 2.400,00, quando em verdade, lhe é
devida  a  importância  de  R$  2.601,00,  levando-se  em  conta,  conforme  já
explanado,  os  valores  sacados  e  utilizados  em  compras,  uma  vez  que  os
transferidos a terceiros, serão devidamente revertidos.
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Por conseguinte,  o pleito de reconhecimento da nulidade dos
empréstimos  realizados  e  das  parcelas  debitadas,  encontra-se  prejudicado,
porquanto ensejaria o enriquecimento sem causa da apelante, o que é vedado
em nosso ordenamento jurídico.

Por tudo o que foi exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
AO APELO, reformando a decisão de base para condenar o promovido no
pagamento da quantia de  R$ 2.601,00  (dois mil e seiscentos e um reais), a
título de  danos  materiais,  a  serem  atualizado com base  no  INPC – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor e juros de mora na ordem de 1% a.m, a
partir da citação.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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