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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0020787-14.2009.815.0011
Relator : Des. José Ricardo Porto.
Apelante : Banco Matone S/A.
Advogados : Paulo Eduardo Dias de Carvalho e outra.
Apelado : José Gomes de Melo.
Advogado            : Helder Luis Henriques.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIS-
TÊNCIA DE CONTRATO C/C DANOS MORAIS. EMPRÉS-
TIMO NÃO CONTRATADO. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IR-
RESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  REGULARIDADE  NA 
CONTRATAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  DOCUMENTO  DE 
IDENTIDADE DIFERENTE DO ORIGINAL. PLEITO DE MI-
NORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE REPA-
RAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. NÃO ACOLHIMENTO. RA-
ZOABILIDADE NA CONDENAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS 
DA SUCUMBÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO 
DO JULGADO. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SU-
PERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUI-
MENTO AO APELO.

-  Infere-se que  a  instituição  fincaneira  não  comprovou, 
através  da  apresentação  do  contrato  autorizador,  o 
consentimento  do  promovente  em  relação  às  deduções 
realizadas em sua conta corrente,  pelo que se conclui que 
não se desincumbiru de seu ônus probatório.

-  “Configurados  os  elementos  da  responsabilidade  civil,  
quais sejam, conduta do agente, dano caudado à vítima e  
nexo causal, surge a obrigação de indenizar o lesado pelos  
danos morais sofridos. Existe dano moral em razão de des-
conto indevido nas contas correntes dos autores sem a sua  
autorização,  por  trazer  insegurança  às  relações  jurídicas  
existentes, agravo à sua honra e prejuízo ao seu crédito.”  
(TJPB;  AC-RA  001.2007.006766-3/002;  Campina  Grande;  Rel.  Juiz 
Conv. José Aurélio da Cruz; DJPB 03/12/2010; Pág. 11).

- “Cabe à instituição financeira demandada a demonstração  
da legitimidade dos descontos realizados na conta corrente  
do apelado, nos termos do art. 333, II, do Código de Proces-
so Civil, vez que o ônus da prova incumbe ao réu quanto h  
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do di-
reito autoral.” (TJPB - Acórdão do processo nº 20020100374251001 -
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Órgão  (Tribunal  Pleno)  -  Relator  Des.  José  Ricardo  Porto.  -  j.  em 
28/03/2012).

− A doutrina e a jurisprudência recomendam que, para a fi-
xação do  quantum indenizatório por prejuízos extrapatrimo-
niais, deve, o sentenciante, levar em consideração um con-
junto de fatores, como a condição social da vítima, a gravi-
dade do dano, a natureza e a repercussão da ofensa, bem 
ainda proceder a um exame do grau de reprovabilidade da 
conduta do ofensor e de eventual contribuição do lesado ao 
evento danoso.

− Deve o vencido arcar com o ônus da sucumbência, não 
havendo como invertê-lo, quando a sentença, favorável ao 
autor, é mantida em todos os seus termos.

VISTOS

José Gomes de Melo ingressou com “Ação Declaratória de Inexistência 
de Contrato c/c Pedido de Indenização por Danos Morais e Restituição de Valor e 
Tutela Antecipada para a imediata suspensão dos descontos”, em face do  Banco 
Matone, requerendo a suspensão dos descontos com relação ao contrato n.º 5466925, 

bem como uma indenização por danos morais a ser arbitrada pelo magistrado.

Às fls.95/98, o magistrado julgou procedente o pedido, condenando o promo-

vido na restituição, na forma simples, das quantias indevidamente descontadas em folha 

de pagamento (com juros de 1% e correção monetária pelo índice INPC a partir dos efeti -

vos descontos); e danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de ju-

ros moratórios de 1% (um por cento) e correção monetária contada a partir da citação.

Alfim, condenou no pagamento das custas processuais e honorários advoca-

tícios, na base de 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

Irresignada,  a  demandada apelou,  fls.  114/119,  alegando regularidade na 

contratação; não cabimento da indenização; que eventual condenação deve ser arbitrada 

em valor mínimo; inversão do ônus da sucumbência.
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Contrarrazões ofertadas às fls. 123/129.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer às fls. 136/138, sem manifestação 

quanto ao mérito do recurso.

É o relatório.

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, comportando a análise 

meritória monocrática, com base em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de 

Justiça e deste Egrégio Tribunal, na forma permissiva do art. 557, do Código de Processo 

Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifesta-
mente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em con-
fronto com súmula ou com jurisprudência dominante do res-
pectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribu-
nal Superior.

Contam os autos que o promovente foi surpreendido por descontos no seu 

benefício de aposentadoria, referente a empréstimo consignado  o qual não teria contrata-

do.

Com  efeito,  há  evidências  de  que  o  contrato  foi  celebrado  por  terceira 

pessoa, utilizando-se de documentos do autor. Verifica-se que a identidade apresentada 

por ocasião do contrato (fls. 55) não confere com a original apresentada pelo promovente 

(fls. 06). 

Vejamos o que consignou o magistrado de primeiro grau:

“Os documentos apresentados pelo estelionatário apenas o  
CPF confere com o do autor, sendo a RG diversa na filiação  
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e naturalidade, além da certidão de casamento e sua aver-
bação no respectivo livro do cartório de registros públicos.
Pois bem, fato incontroverso, firmou contrato com terceira  
pessoa e concedendo crédito mediante fraude, passou a co-
brar da parte autora o débito.” (fls. 96)

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à ausência de comprovação da 

anuência do promovente em relação aos descontos realizados, pelo que se conclui que o 

apelante acabou por não se desincumbir de seu ônus probatório. Vejamos:

Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modifi-
cativo ou extintivo do direito do autor. (destaquei!)  (art. 
333 do CPC)

Neste contexto, segue julgado do Tribunal Pleno desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE  
CONSUMO. BANCO. DÉBITOS AUTOMÁTICOS EM CON-
TA CORRENTE. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MO-
RAIS. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCL4 DOS PEDIDOS. IR-
RESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DA  AÇÃO.  
REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM DE PRIMEIRO 
GRAU. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPERIOR  
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  
AO RECURSO. Cabe à instituição financeira demandada  
a demonstração da legitimidade dos descontos realiza-
dos na conta corrente do apelado, nos termos do art.  
333, II, do Código de Processo Civil, vez que o ônus da  
prova incumbe ao réu quanto h existência de fato impe-
ditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral. Confi-
gurados os elementos da responsabilidade civil,  quais se-
jam, conduta do agente, dano causado à vítima e nexo cau-
sal, surge a obrigação de indenizar  o lesado pelos danos  
morais sofridos. RECURSO ADESIVO. FIXAÇÃO DO RES-
SARCIMENTO  MORAL  NA  SENTENÇA  DE  PRIMEIRO 
GRAU EM VALOR RAZOÁVEL. PEDIDO .DE MAJORAÇÃO 
DO DANO EXTRAPATRIMONIAL. IMPOSSIBILIDADE. SE-
GUIMENTO NEGADO. - 0 pleito de majoração da indeniza-
ção por danos morais deve ser acolhido, quando o Valor fi-
xado em primeira instância se mostra insuficiente para re-
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compensar o abalo moral suportado, o que não é o caso dos  
autos.1 (Grifei) 

Insta destacar, que as atividades inerentes as instituições financeiras estão 

sujeitas às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com 

o teor da Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo abaixo:

“Código de Defesa do Consumidor - Instituições Financeiras  
– Aplicação - O Código de Defesa do Consumidor é aplicá-
vel às instituições financeiras.”

Diante dos fatos, entendo que é aplicável ao caso presente o caput do art. 

14, do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe o seguinte:

“O fornecedor de serviços responde, independentemen-
te da existência de culpa, pela reparação dos danos cau-
sados aos consumidores por defeitos relativos à presta-
ção dos serviços, bem como por informações insuficientes  
ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Grifo nosso.

Nessa trilha, não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação pecu-

niária correspondente ao constrangimento suportado pelo promovente.

Pertine frisar, também, que a responsabilidade civil consiste na coexistência 

do dano, do ato culposo e do nexo causal, a concorrência desses elementos é que forma 

o fato constitutivo do dever de reparação. Demonstrado o dano moral sofrido, pela má 

prestação do serviço, o direito à indenização é inconteste. 

No mesmo norte, colaciono recente aresto do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
CONTRA A INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL.  IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DÉBITO INDEVIDO 
EM CONTA CORRENTE E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓR-
GÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. QUANTUM INDENI-
ZATÓRIO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPRO-
VIDO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência  
do Superior Tribunal de Justiça, o valor estabelecido pelas  

1 TJPB - Acórdão do processo nº 20020100374251001 - Órgão (Tribunal Pleno) - Relator Des. José Ricardo Porto. - j.  
em 28/03/2012.
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instâncias ordinárias a título de indenização por danos mo-
rais pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a  
condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-
se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no  
presente caso. Desse modo, não se mostra desproporci-
onal a fixação em R$ 23.250,00 (vinte e três mil e duzen-
tos e cinquenta reais) pelos danos morais decorrentes  
dos débitos indevidos na conta corrente do autor/agra-
vado, bem como da inscrição indevida do seu nome em 
órgão de proteção ao crédito, motivo pelo qual não se  
justifica a excepcional intervenção desta Corte no pre-
sente feito, como bem consignado na decisão agravada.  
2. A incidência de correção monetária e de juros moratórios,  
meros  consectários  legais  da  condenação,  normalmente  
não tem o condão de tornar exacerbado o quantum indeni-
zatório arbitrado na Corte de origem. 3. Ademais, a revisão  
do julgado, conforme pretendido, encontra óbice na Súmula  
nº 7/STJ, por demandar o vedado revolvimento de matéria  
fático-probatória. 4. Agravo regimental a que se nega provi-
mento.2 (Grifei)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL RESPON-
SABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NÃO 
CELEBRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATE-
RIAIS  E  MORAIS.  PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  
CULPA  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.  
REEXAME  DO  CONJUNTO  FÁTICO-PROBATÓRIO.  IM-
POSSIBILIDADE SÚMULA Nº 7/STJ. DECISÃO AGRAVA-
DA MANTIDA IMPROVIMENTO. 1.- É inadmissível o Recur-
so Especial  quanto a questões que não foram apreciadas  
pelo Tribunal de origem, incidindo, na espécie, o óbice das  
Súmulas nºs 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. 2.- Ul-
trapassar os fundamentos do Acórdão demandaria, inevita-
velmente, o reexame de provas, incidindo, à espécie, o óbi-
ce da Súmula nº 7 desta Corte. 3.- É possível a interven-
ção desta Corte para reduzir ou aumentar o valor indeni-
zatório por dano moral nos casos em que o quantum ar-
bitrado pelo Acórdão recorrido se mostrar irrisório ou  
exorbitante, situação que não se faz presente no caso  
em  tela,  em  que  a  indenização  foi  fixada  em  R$  
15.000,00 (quinze mil reais), para o dano consistente em  
débito indevido em conta-corrente de valores referentes  
à contrato de empréstimo não firmado entre os litigan-
tes, consideradas as circunstâncias do caso e as condi-
ções econômicas das partes. 4.- O Agravo não trouxe ne-
nhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvi-

2 STJ; AgRg-Ag 1.328.532; Proc. 2010/0119870-4; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 14/04/2011; DJE  
10/05/2011.
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trada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 5.-  
Agravo Regimental improvido.3 (Grifo nosso)

Outrossim, a doutrina e a jurisprudência recomendam que, para a fixação do 

quantum indenizatório por prejuízos extrapatrimoniais, deve o sentenciante levar em con-

sideração um conjunto de fatores, como a condição social da vítima, a gravidade do dano, 

a natureza e a repercussão da ofensa, bem ainda proceder a um exame do grau de repro-

vabilidade da conduta do ofensor e de eventual contribuição do lesado ao evento danoso. 

A razoabilidade deve servir ao julgador como “bússola” à mensuração do 

dano e sua reparação. A esse respeito, veja-se algumas decisões do nosso Egrégio Tri -

bunal:

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RE-
PETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. PRELIMI-
NARES. NULIDADE DE SENTENÇA E IMPOSSIBILIDADE  
JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CONTRATO  
DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  FALECIMENTO  DA 
CONTRATANTE.  DÉBITO NA CONTA CORRENTE CON-
JUNTA  DA  COTITULAR.  IMPOSSIBILIDADE.  RESTITUI-
ÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS PAGAS. DANO MORAL 
CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZA-
DO.  MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.  OB-
SERVÂNCIA A CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PRO-
PORCIONALIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  
PERCENTUAL JUSTO. DESPROVIMENTO DO APELO E  
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO  ADESIVO.  -  O  
princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, devendo  
ser interpretado de forma relativa, em virtude do caráter pú-
blico das normas tidas por violadas no contrato, possibilitan-
do, assim, a revisão de suas cláusulas. - Considerando que  
apenas uma das cotitulares de conta corrente celebrou em-
préstimo junto à instituição financeira, o ônus do pagamento  
deve recair sobre ela, porquanto, falecendo a contratante, a  
responsabilidade pelo pagamento  do empréstimo passa a  
ser do espólio e não da outra cotitular da conta conjunta. - A 
indenização por dano moral  deve ser  fixada mediante  
prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da  
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a  
extensão do dano experimentado, bem como o grau de  
culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enri-

3 STJ; AgRg-REsp 1.234.896; Proc. 2011/0016751-2; AM; Terceira Turma; Rel. Min. Sidnei Beneti; Julg. 28/06/2011;  
DJE 01/07/2011.
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quecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de  
não coibir a reincidência em conduta negligente.4 (Grifei)

RESPONSABILIDADE CIVIL.  DANOS MATERIAL E MO-
RAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO RE-
SULTANTE EM DEFORMIDADE FÍSICA. PROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.  AU-
SÊNCIA DE DANOS MATERIAIS.  VÍTIMA APOSENTADA 
POR  INVALIDEZ.  RECEBIMENTO  DE  BENEFÍCIO  DO 
INSS. CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DO  
QUANTUM INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS.  AR-
GUMENTAÇÃO  INFUNDADA.  RESPONSABILIDADE  OB-
JETIVA DO ESTADO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CULPA  
DA VÍTIMA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. QUAN-
TUM  INDENIZATÓRIO  POR  DANOS  MORAIS  ADEQUA-
DO.  CONTRA-RAZÕES:  PEDIDO  DE  MAJORAÇÃO  DO  
QUANTUM INDENIZATÓRIO.  NÃO CONHECIMENTO DO 
PEDIDO POR VIA INADEQUADA. DESPROVIMENTO DO  
APELO. O pedido de reforma da sentença há de ser feito  
por meio de recurso próprio, ou seja, apelação ou recurso  
adesivo. Logo, não se conhece de pedido de majoração de  
quantum indenizatório formulado em contra-razões de ape-
lação. — Tratando-se de responsabilidade objetiva do Esta-
do, uma vez comprovado o fato, o dano e o nexo causal, a  
obrigação de indenizar somente pode ser afastada se ocor-
rer excludente de antijuridicidade na conduta do agente, ser-
vidor público. Não sendo a conduta da vítima a causa deter-
minante do fato danoso, não há que se falar em exclusão da  
responsabilidade do ente público. — Age com evidente ne-
gligência o condutor que movimenta em marcha à ré um veí-
culo pesado, estacionado numa ladeira, sem observar se há  
alguém transitando pelas imediações — É devida a indeni-
zação  pelo  agente  quando  estão  comprovados  os  danos  
materiais suportados pela vítima, consistentes na perda da  
capacidade laborativa, em virtude do fato causador do dano.  
— O pagamento da pensão indenizatória por danos materi-
ais em nada se relaciona com a aposentadoria percebida  
pela vítima, não se permitindo a compensação da indeniza-
ção com a pensão paga pelo INSS, segundo jurisprudência  
uníssona do STJ. — Quando o juiz a quo fixa a indeniza-
ção em quantia razoável,  levando em consideração os  
critérios da prudência e moderação, bem como evitar o  
enriquecimento ilícito e desestimular a indústria dos da-
nos morais, não há que se falar em reforma do julgado  
no que concerne ao quantum indenizatório.5  (destaque 
nosso)

4 TJPB - Acórdão do processo nº 20020100289053001 - Órgão (4ª CÂMARA CÍVEL) - Relator DES.ª MARIA DAS  
GRAÇAS MORAIS GUEDES - j. em 08/02/2013.
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Desse modo, o quantum de R$ 5.000,00, (cinco mil reais), fixado em primei-

ro grau, revela-se suficiente e condizente com as peculiaridades do caso, não merecendo 

qualquer modificação.

Por outro lado, verifica-se que os honorários advocatícios foram arbitrados 

com razoabilidade, em consonância com o artigo 20 do Código de Processo Civil, tendo 

em vista que o apelante foi vencido na demanda. Assim, essa verba não comporta qual-

quer reparo, quer no que tange a redução, quer quanto à inversão do ônus sucumbencial.

Ante  o  exposto,  com  fulcro  no  art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil, nego seguimento ao apelo. 

Publique-se. Intime-se.  

Cumpra-se.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
                                            Relator

J07/J04

5 TJPB; AC-REO 2003.000186-4; João Pessoa; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José Rodrigues de Ataíde; Julg.  
06/10/2003; DJPB 18/10/2003.
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