
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO Nº 0001525-43.2015.815.0181 — 4ª
Vara de Guarabira.
RELATOR       :  João Batista Barbosa – juiz convocado para substituir o Des. Saulo
Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE      : Banco Pan S/A.
ADVOGADO    : Feliciano Lyra Moura – OAB/PB 21.714-A.
APELADO        : Irene Felix Ribeiro.
ADVOGADO    : José Gouveia Lima Neto – OAB/PB 16.548.
RECORRENTE:  Irene Felix Ribeiro
ADVOGADO    : José Gouveia Lima Neto – OAB/PB 16.548
RECORRIDO :   Banco Pan S/A
ADVOGADO    : Feliciano Lyra Moura – OAB/PB 21.714-A.

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  FRAUDE  DE
TERCEIRO. RESTITUIÇÃO DO VALOR DO CRÉDITO.
DESCONTOS  INDEVIDOS.  DANO  MATERIAL  E
MORAL. IRRESIGNAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO ATO
ILÍCITO. DEVER DE INDENIZAR. DESPROVIMENTO
DA  APELAÇÃO  DO  BANCO.  DANO  MORAL.
NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. PROVIMENTO DO
RECURSO ADESIVO DA AUTORA.

–– 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.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar  provimento  à
Apelação Cível e dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo
Banco Pan S/A e por Irene Felix Ribeiro, respectivamente, contra a sentença de fls.
92/94, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de



débito  c/c  danos  morais,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para  declarar
inexistente o débito impugnado, determinando à autora a devolução do valor recebido a
título de empréstimo consignado; condenar o promovido a ressarcir, de forma simples,
os valores descontados indevidamente,  bem como ao pagamento de indenização por
danos mroais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

O Banco Pan S/A apresentou apelação às fls. 96/109, suscitando
a  inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente  a  redução  do  quantum indenizatório  e  a  devolução  dos  valores
recebidos a título de empréstimo consignado. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 123/130.

Recurso  adesivo  interposto  pela  autora,  no  qual  pleiteia  a
majoração da indenização por danos morais (fls. 131/138).

A Procuradoria  de Justiça,  no parecer  de  fls.  158/159 opinou
pelo conhecimento e regular processamento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

A promovente afirma que é aposentada e que todos mês recebe a
importância de um salário mínimo, no entanto, no mês de abril de 2015, quando a autora
retirou seu benefício percebeu a existência de valor a  maior em sua conta corrente,
creditado pelo Banco Panamericano.

Ao verificar no sistema do INSS, obteve a informação de que o
valor  de R$ 664,34 (seiscentos  e sessenta e  quatro reais  e trinta e quatro centavos)
referia-se a um empréstimo consignado realizado sem o seu consentimento, porquanto a
promovente é  analfabeta  e não teria  condições  de formular  pedido de empréstimo
consignado.

Em seguida a promovente dirigiu-se novamente ao INSS onde
foi  informada  de  que  teria  sido  vítima  de  uma  fraude  realizada  por  terceiros  que
contrataram empréstimo consignado em seu nome, conforme contrato de fl.15/17, que
traz uma suposta assinatura do nome da autora, entretanto, os documentos de fls. 11/12
demonstram, de forma inconteste, que a promovente é analfabeta.

Neste sentido, pleiteou a declaração de inexistência do débito e a
indenização por danos morais.

Pois bem.

Não  há  dúvidas  de  que  a  promovente  não  celebrou  nenhum
contrato com o banco promovido, de modo que a inexistência do débito é medida que se
impõe. 

Ademais,  em  face  do  defeito  na  prestação  do  serviço,  nos
termos do art.  14 do CDC, a  responsabilidade do fornecedor  do serviço é  objetiva,
sendo devida, portanto, a indenização por danos morais. 

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.

No mesmo sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  E  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. SAQUE INDEVIDO  DA  CONTA  CORRENTE  DO
AUTOR. FRAUDE NA  CONTA  CORRENTE.  SAQUES
INDEVIDOS.  ALEGAÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES. Ausência  de  prova.  Responsabilidade  civil
objetiva. Dano in  re  ipsa.  Risco  do  empreendimento.  Hipótese
plasmada na Súmula nº 479 do STJ ("as instituições financeiras
respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito
interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por terceiros  no
âmbito  de  operações  bancárias). Dano material equivalente  ao
prejuízo (R$ 8.834,53) e indenização moralarbitrada em seis mil reais.
Proporcionalidade. (TJCE;  APL  0391997-97.2010.8.06.0001;
Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Airton Albuquerque Filho;
DJCE 06/09/2016; Pág. 25)

RESPONSABILIDADE  CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL.
DEPÓSITO  EM  CONTA  CORRENTE. SAQUE MEDIANTE
PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA. PREJUÍZO DO BANCO. RES
PERIT  DOMINO. 1.  Ao  depósito  em  conta  corrente,  vale  dizer,
depósito irregular, aplicam-se as regras do mútuo, razão pela qual a
instituição financeira assume a propriedade do dinheiro, com todos os
riscos,  desde o depósito,  ficando o depositante  com um crédito no
valor  equivalente.  2.  Assim,  a fraude.  No caso,  procuração  pública
outorgada por quem se fez passar pelo correntista. Que possibilitou o
indevido pagamento ao falsário foi perpetrada contra o banco, cujos
recursos  é  que  foram  entregues  ao  estelionatário,  e  não  os  do
correntista que nada sabia sobre o crime nem contribuiu para o evento.
3. Res perit domino e, portanto, é do banco, e não do correntista, o
prejuízo derivado da fraude. 4. Impõe-se à instituição financeira
restituir ao correntista, com correção e juros, o valor equivalente
ao saque fraudulento,  bem como indenizar-lhe por dano moralin
re ipsa, que foi arbitrado em valor. R$ 7.000,00. Consentâneo com os
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o caráter pedagógico
e  punitivo  da  condenação  e  a  capacidade  financeira  do
ofensor. (TJDF;  APC  2010.01.1.000706-3;  Ac.  951.936;  Quarta
Turma  Cível;  Rel.  Des.  Fernando  Antônio  Habibe  Pereira;  Julg.
29/06/2016; DJDFTE 12/07/2016)

Com  efeito,  o  banco  promovido/apelante  efetivamente
concorreu  para  o  incidente,  pois  não  se  cercou  das  mínimas  exigências  a  fim  de
assegurar a regularidade da operação bancária em nome da promovente, que, ressalte-se,
é pessoa analfabeta. Assim, comprovado o ato ilícito e o dever de indenizar material e
moralmente a autora.

No tocante ao pedido de restituição do valor do empréstimo
creditado na conta da autora,  não há sequer interesse do banco nesse requerimento,
porquanto  foi  explicitamente  determinada  a  referida  restituição  na  sentença
recorrida (fl. 94).



Os danos materiais decorrem da necessidade de restituição dos
valores debitados da conta corrente da autora a título de pagamento das prestações do
empréstimo,  conforme  determinado  na  sentença,  de  forma  simples,  pois  não
comprovada a má-fé do banco promovido.

Em relação aos  danos morais,  suscita a autora,  no recurso
adesivo, a necessidade de majoração do valor fixado.

In  casu,  a  doutrina  e  a  jurisprudência  vêm  reiterando
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o
causador  do  dano  um  desfalque  em  seu  patrimônio,  tampouco  para  o  lesado,  um
enriquecimento sem causa. Nos casos em que fica a seu critério a fixação do quantum, o
juiz  deve  se pautar  nos  princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  bem como
considerar os diversos fatores que envolveram o ato lesivo e o dano dele resultante, em
especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da ofensa, as causas que deram
origem à lesão, a intenção do agente e a sua condição sócioeconômica.

Destarte, em relação ao valor fixado pelo magistrado a quo a tí-
tulo de danos morais, a quantia de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais) afigura-
se insuficiente e não atende ao caráter pedagógico da reparação de ordem moral, deven-
do ser majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), considerando que a promovente pro-
curou solucionar a contenda administrativamente, conforme protocolos de fl. 03, bem
como em razão da total negligência do promovido que permitiu a contratação de em-
préstimo por um terceiro sem o mínimo de averiguação a respeito da identidade do con-
tratante.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DO
BANCO  PAN  S/A  E  DOU  PROVIMENTO  AO  RECURSO  ADESIVO  DA
AUTORA, para majorar a indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis
mil reais),  corrigidos monetariamente a partir da data deste julgamento, mantendo os
demais termos da sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  com  voto,  a  Exma.  Desa.  Maria  das
Graças Morais Guedes (Presidente). Presentes no julgamento, o Exmo. Dr. João Batista
Barbosa (juiz convocado com jurisdição limitada, para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides)  (Relator)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.

Presente  ao  julgamento,  também,  a  Exma.  Dra.  Ana Cândida
Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

   João Batista Barbosa 
Juiz convocado/RELATOR
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Apelação  Cível  e  Recurso  Adesivo  nº  0001525-43.2015.815.0181  —  4ª  Vara  de
Guarabira.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível e Recurso Adesivo interpostos pelo
Banco Pan S/A e por Irene Felix Ribeiro, respectivamente, contra a sentença de fls.
92/94, proferida pelo Juiz a quo que, nos autos da Ação Declaratória de inexistência de
débito  c/c  danos  morais,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  para  declarar
inexistente o débito impugnado, determinando à autora a devolução do valor recebido a
título de empréstimo consignado; condenar o promovido a ressarcir, de forma simples,
os valores descontados indevidamente,  bem como ao pagamento de indenização por
danos mroais no valor de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

O Banco Pan S/A apresentou apelação às fls. 96/109, suscitando
a  inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente  a  redução  do  quantum indenizatório  e  a  devolução  dos  valores
recebidos a título de empréstimo consignado. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 123/130.

Recurso  adesivo  interposto  pela  autora,  no  qual  pleiteia  a
majoração da indenização por danos morais (fls. 131/138).

A Procuradoria  de Justiça,  no parecer  de  fls.  158/159 opinou
pelo conhecimento e regular processamento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 28 de abril de 2017.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                   Relator
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