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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011767-03.2015 

APELANTE: BANCO PAN S. A. 

APELADO: ESPOLIO DE JUAREZ PEREIRA DE LACERDA. 

 

 

EMENTA 

 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

E MATERIAIS – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CARTÃO DE CRÉDITO 

NÃO CONTRATADO – DESCONTO INDEVIDO DE VALORES EM 

FOLHA DE PAGAMENTO – RESPONSABILIDADE CIVIL 

CONFIGURADA – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM 

MANTIDO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente 

pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, 

consoante disposto no art. 14 do CDC.  

Nestes casos, o dever de reparar somente será afastado caso o 

prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas 

no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros.  

O banco responde pelos danos decorrentes de falhas em operações 

bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade, porquanto se 

trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do 
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empreendimento (Súmula nº 479 do STJ).  

Deixando a instituição financeira de comprovar os gastos 

realizados pelo consumidor, deve ser reconhecida a invalidade da cobrança 

realizada e, em consequência, determinada a restituição dos valores 

indevidamente descontados. 

Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos 

padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo 

com os precedentes desta c. Câmara. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 

 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011767-03.2015 

APELANTE: BANCO PAN S. A. 

APELADO: ESPÓLIO DE JUAREZ PEREIRA DE LACERDA. 

 

 

RELATÓRIO 

Trata-se de apelação cível interposta pelo BANCO PAN S. A., 

visando reformar a sentença de Id. 3793783 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da 

Comarca da Capital, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais e Materiais nº 11767-03.2015.8.11.0010, Cód. 69629, 

movida pelo espólio de JUAREZ PEREIRA DE LACERDA,  julgou parcialmente 

procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito discutido nos autos 

(empréstimo consignado modalidade cartão de crédito), bem como condenar o 

requerido/recorrente ao pagamento de R$7.000,00 (sete mil reais) a título de danos morais, 

acrescidos dos consectários legais de atualização da dívida, e danos materiais no valor de 

R$187,47 (cento e oitenta e sete reais e quarenta sete centavos), referente ao desconto já 

realizado em folha de pagamento, além das custas processuais e dos honorários 

advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. 

Em suas razões, de id. 3793820, o recorrente sustenta que a “assim 

que tomou ciência do erro, já que possivelmente praticado por terceiros, prontamente deu 

a dívida por líquida, demonstrando claramente a boa fé na solução do problema, não 

devendo ser condenado ao pagamento de indenização moral ao autor, uma vez que já 

amargando prejuízo”. 
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Ao final, requer seja provido o recurso para que “a ação seja 

julgada totalmente improcedente, ou, alternativamente, que procedam à redução do valor 

arbitrado a título de indenização por danos morais, tendo em vista a inexistência do ato 

ilícito e do consequentemente do dano alegado, sendo certo que o valor atribuído na 

sentença não condiz com a realidade dos fatos, bem menos se atentou aos princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade”. 

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 3793853, por meio das 

quais a parte adversa pede o desprovimento do recurso. 

Sem preliminares. 

É o relatório. 

Peço dia para julgamento. 

 

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS 

RELATOR 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS 

 

VOTO 

Egrégia Câmara. 

Cinge-se a controvérsia acerca da regularidade dos descontos em 

folha de pagamento realizados pelo banco litigante em face do consumidor, por dívida que 

alega nunca ter contraído. 

Inicialmente, saliento que a relação entabulada nos autos é de 

consumo, estando autor e réu enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, 

respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º do CDC. 

Também é de se registrar que não resta a menor dúvida de que a 

responsabilidade contratual da empresa requerida é objetiva, respondendo 

independentemente de culpa, nos termos do art. 14 do CDC, pela reparação de danos 

causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço. 

Veja a redação do mencionado dispositivo legal: 

“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. 

(...) 

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar: 
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I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; 

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”. 

Cumpre salientar que, nestes casos, o dever de reparar somente será 

afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes 

previstas no § 3º do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa 

exclusiva do consumidor ou de terceiros.  

Assim, há de se ponderar que, pelos influxos da legislação 

consumerista, caberia à parte requerida demonstrar alguma hipótese excludente do dever 

reparatório, eis que sua responsabilidade é objetiva, todavia, não o fez, tendo apenas 

impugnando as alegações sem apresentar provas contundentes em sentido contrário. 

No caso concreto, verifica-se que o banco recorrente, embora tenha 

defendido a regularidade da dívida, limitou-se a apresentar meros argumentos, sequer se 

deu ao trabalho de juntar algum documento, mesmo que unilateral, extraído de seu sistema, 

deixando de comprovar que a parte autora/recorrida tenha utilizado os seus serviços, qual 

seja, o cartão de crédito em debate. 

Caberia ao banco demonstrar a regularidade da contratação e a 

utilização, não tendo se desincumbido de comprovar sequer que o valor descontado da 

folha de pagamento da apelada se deu de forma adequada. 

Em outras palavras, o requerido/recorrente não comprovou a 

existência da contratação do empréstimo consignado formalizado com o de cujus, ônus que 

lhe era de incumbência, consoante art. 373, inciso II, do CPC, tratando-se, pois, de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 

A propósito: 

“DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE 

CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. 

ABUSIVIDADE DA NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. 

RAZOABILIDADE DO ARBITRAMENTO DA INSTÂNCIA INFERIOR. 
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JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL. 1. Exigir do 

consumidor prova de que não contratou com a ré significa impor ônus, na 

prática, instransponível. Esse ônus pertence à instituição financeira porque 

mais habilitada para fazê-lo. Ônus que, na hipótese, não se desincumbiu. 2. 

Abusiva a negativação do consumidor, resta configurado o dano moral, que, 

nesta hipótese, dispensa a comprovação de efetivo prejuízo, uma vez que a 

responsabilidade civil se opera in re ipsa, valendo dizer em decorrência da 

ilicitude do ato praticado. 3. O arbitramento da indenização por dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais), considerando as peculiaridades do caso em 

concreto, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 4. 

No caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem fluir a partir 

da citação (Art. 405, do CC)”. (TJ-PE - AGV: 3963817 PE, Relator: Fábio 

Eugênio Dantas de Oliveira Lima, Data de Julgamento: 25/11/2015, 1ª Câmara 

Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 08/01/2016) 

A tese de possível fraude praticada por terceiros não guarda 

relevância no caso concreto, pois, o valor do “suposto” empréstimo consignado foi 

devidamente depositado na conta bancária do recorrido, fato que afasta eventual a atuação 

de terceiros. 

No mais, o negócio jurídico (contratação do empréstimo 

consignado) nunca foi celebrado entre os litigantes e, como se depreende do caderno 

processual, tanto o empréstimo e o depósito em conta bancária, como o pedido de desconto 

em folha de pagamento junto à SAD-MT foram efetuados à revelia do contratante, ou seja, 

realizados de forma unilateral pelo réu/contratado, ora recorrente. 

Logo, não há falar em fraude de terceiros. 

Ainda se assim fosse, a responsabilidade civil do banco estaria 

configurada, senão vejamos o precedente: 

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73) - 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA - FRAUDE 

PERPETRADA POR TERCEIROS MEDIANTE USO DE DOCUMENTO 

FALSO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO 

RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA FINANCEIRA. (...) As instituições bancárias 
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respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos 

praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou 

recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos 

falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, 

caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Min istro 

LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 

de 12/09/2011). Agravo interno desprovido.” (STJ – AgInt no AREsp 

918.978/PR – Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 

16/11/2017, DJe 22/11/2017) 

Assim, em sendo indevida a cobrança, por certo que os valores já 

descontados indevidamente devem ser restituídos à parte autora/recorrida, nos termos do 

artigo 876 do CC, valor a ser apurado em liquidação de sentença, como bem resolvido pelo 

Juízo a quo. 

Quanto ao dano moral, o art. 5º, inciso X, da Constituição da 

República de 1988, estabelece: 

“Art. 5º.  

(...) 

X - São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a 

imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação”. 

A propósito do tema, SÉRGIO CAVALIERI FILHO in Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros Editores, pg. 74/75, leciona que: 

Enquanto o dano material importa em lesão de bem patrimonial, 

gerando prejuízo econômico passível de reparação, o dano moral é lesão de 

bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a 

integridade física e psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e 

humilhação à vítima. 

O referido dano caracteriza-se pela violação dos direitos 
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integrantes da personalidade do indivíduo, atingindo valores internos e 

anímicos da pessoa, tais como, a dor, a intimidade, a vida privada e a honra, 

entre outros.  

Assim ensina YUSSEF SAID CAHALI:  

Na realidade, multifacetário o ser anímico, tudo aquilo que 

molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade 

em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; 

(...). (in Dano Moral, Ed. Revista dos Tribunais, 2ª edição, 1998, p. 20) 

Anota-se que houve o desconto indevido realizado na folha de 

pagamento do consumidor, verba de caráter alimentar e essencial à sua subsistência, 

gerando um sentimento de insegurança e aflição diante da redução de sua renda mensal, o 

que configura situação apta a provocar abalos morais.  

Desse modo, encontram-se presentes o ato ilícito, o nexo causal e o 

dano (presumido), cabendo à instituição financeira arcar com a devida reparação 

extrapatrimonial. 

Superado isso, passo ao exame do quantum indenizatório fixado a 

título de danos morais, cuja minoração é pretendida neste recurso. 

Consolidou-se nos Tribunais Superiores o entendimento de que a 

quantia deve ser arbitrada, considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter 

pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a 

compensação do abalo moral sofrido pelo autor e impedir reiterada conduta abusiva do réu. 

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao 

magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo 

com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o 

valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a 

proporcionalidade e razoabilidade. 

Para ilustrar: 
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“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. 

CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. 

DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. 

BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da 

Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e 

moral, oriundos do mesmo fato. II - O arbitramento do dano moral pode ser 

fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o 

objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III 

-Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o 

arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, 

ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa 

recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela 

jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom 

senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.” (STJ -

Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 

03/08/1998, p. 244). 

Consagrou-se, ainda, o entendimento de que “cabe ao juiz, de 

acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a 

possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano 

moral”. (in Programa de Responsabilidade Civil, Sérgio Cavalieri Filho, 2ª ed., Malheiros, 

2000, p. 80). 

Ao sopesar tais fatores e, diante dos padrões estabelecidos por esta 

Câmara, entendo que a quantia fixada na sentença, de R$7.000,00 (sete mil reais) 

revela-se adequada e razoável, pois atende à finalidade para a qual é concedida, 

compensando o sofrimento da vítima, e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

procedimentos de igual natureza, além de estar em conformidade com os parâmetros 

adotados por esta Câmara em casos semelhantes. 

Dispositivo. 

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 
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Majoro a verba honorária sucumbencial fixada em favor do patrono 

da recorrida para 20% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do art. 85, § 11, 

do CPC. 

É como voto. 

Com estas considerações, conheço do recurso e NEGO-LHE 

PROVIMENTO. 

 


