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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  COM  INDENIZAÇÃO 
POR  DANOS  MORAIS.  COBRANÇA  DE  DÍVIDAS, 
EM  FATURA,  REALIZADAS  POR  TERCEIRO. 
DEFEITO  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO 
BANCÁRIO.  ATO  ILÍCITO  CONFIGURADO. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA.  ART.  14 
DO  CDC.  DANO  MORAL.  QUANTUM ADEQUADO 
AOS  PARÂMETROS  DA  RAZOABILIDADE  E 
PROPORCIONALIDADE. INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA 
EM  LIQUIDAÇÃO  EXTRAJUDICIAL.  SUSPENSÃO  DO 
PROCESSO  DE  CONHECIMENTO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PROSSEGUIMENTO ATÉ A CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO 
EXECUTIVO  JUDICIAL.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM. DESPROVIMENTO. 

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que 
as  ações  de  conhecimento  devem  prosseguir  até  a 
constituição  do  título  executivo  judicial.  Não  é  cabível  a 
aplicação da alínea a  do artigo 18 da Lei nº 6.024/74 ao caso 
concreto.
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Quando houver ajuste de crédito pessoal entre as partes sem 
as  devidas  cautelas  pela  instituição  financeira,  esta  tem  o 
dever de indenizar,  mesmo que exista ação fraudulenta de 
terceiros, por se tratar de fortuito interno, inerente ao risco da 
atividade desenvolvida.

No que diz respeito à fixação da prestação a título de dano 
moral, cada situação se reveste de características específicas, 
refletidas  subjetivamente na fixação da indenização,  tendo 
em  vista  a  observância  das  circunstâncias  do  fato,  as 
condições do ofensor e do ofendido, o tipo de dano, além das 
suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
identificados. 

ACORDA ,  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade, em desprover o recurso. 
           

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível,  fls.86/96, interposta pelo Banco 
Cruzeiro do Sul desafiando sentença,fls. 73/76, prolatada pelo Juízo da Comarca 
de Aroeiras que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de débito com 
indenização  por  danos  morais,  julgou  procedente  o  pedido,  diante  da 
comprovação  efetiva  do  evento  danoso,  declarando  a  inexistência  dos  débitos 
descritos  na  inicial  e  condenando a  instituição  financeira  e  o  segundo réu,  ao 
pagamento de indenização a título de danos morais, no importe de R$ 4.000,00 
(quatro mil  reais) para cada promovido,  de acordo com a prova encartada aos 
autos.  

Com  isso,  condenou  os  demandados  no  ônus  da 
sucumbência,  com pagamento  das  custas  e  despesas  processuais  pro  rata,  bem 
como,  ao  pagamento  de  honorários  advocatícios,  fixados  em  15%  (quinze  por 
cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 11, § 1º, da Lei nº 1060/50. 
Juros e correção monetária a partir da citação.   

Nas razões recursais, o apelante, primordialmente, requer a 
assistência judiciária gratuita, alegando que a pessoa jurídica, desde que comprove 
a sua insuficiência financeira, tem o direito ao acesso ao Poder Judiciário com o 
benefício  da  gratuidade  judiciária.  Neste  particular,  sustenta  que,  em  caso  de 
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entendimento  diverso,  o  processo  seja  suspenso,  em razão  do  disposto  na  Lei 
6.024/74, que regulamenta a Liquidação Extrajudicial.

Ultrapassada esta questão, o recorrente afirma que não foram 
identificadas quaisquer irregularidades na celebração do contrato em debate, de 
forma que não há plausabilidade a ensejar uma indenização por danos morais, 
defendendo, alternativamente, a redução do quantum indenizatório diante da atual 
condição econômico-financeira do Banco Cruzeiro do Sul. 

Diante deste quadro, requer a reforma integral da sentença 
combatida, julgando improcedente a pretensão autoral, com a não condenação, em 
custas e verba honorária, em razão da liquidação extrajudicial. 

Contrarrazões,  fls.  113/116,  pugnando pelo  desprovimento 
do recurso. 

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer  fls.  123/125, 
opinando pela manutenção da sentença em seus termos. 

É o relatório.
 

VOTO
Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes- 

Relatora

Contam os  autos  que   Maria  de  Souza  Barbosa  ajuizou a 
presente Ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 
morais em desfavor do Banco Cruzeiro do Sul  S/A e o Sr. Roberto Sávio Carvalho 
e Silva, sob o fundamento de cobranças indevidas nas faturas do cartão de crédito 
Cruzeiro do Sul, sem qualquer utilização por parte da autora. 

Diante disso, requer a declaração de inexistência do débito, 
assim como, a condenação em danos morais, pelos prejuízos suportados, em razão 
da utilização do limite de crédito da demandante sem autorização. 

O  magistrado  sentenciante  acolheu  o  pleito  formulado  na 
exordial, declarando a inexistência dos débitos descritos na inicial e condenando a 
empresa e o segundo réu, ao pagamento de indenização a título de danos morais, 
no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada promovido, de acordo com 
a prova encartada aos autos.  
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Pois bem. 

É importante registrar que não houve recurso apelatório por 
parte do segundo demandado, razão pela qual circunscrevo-me à apreciação da 
insurgência da instituição financeira.  

O ponto sobre o qual controvertem as partes diz respeito à 
responsabilização pelo  Banco Cruzeiro  do Sul  quanto  à cobrança indevida das 
faturas  no cartão  de crédito  da autora,  elencadas  no relatório encartado às fls. 
17/18 dos autos, objeto de fraude realizada por terceiro.  

Inicialmente, o banco recorrente requer a suspensão do feito 
em virtude de encontrar-se em recuperação extrajudicial. Adianto, contudo, que 
este argumento não merece prosperar.

O  art.  18,  alínea  a,  da  Lei  nº  6.024/74  determina  que  a 
decretação da liquidação extrajudicial  produzirá,  de imediato,  a  suspensão das 
ações  e  execuções  iniciadas  sobre  direitos  e  interesses  relativos  ao  acervo  da 
entidade  liquidanda,  não  podendo  ser  intentadas  quaisquer  outras,  enquanto 
durar a liquidação. 

No entanto, impende frisar que a jurisprudência do  Superior 
Tribunal de Justiça entende que as ações de conhecimento devem prosseguir até a 
constituição do título executivo judicial. Assim sendo, a alínea a do artigo 18 da Lei 
nº 6.024/74 não se aplica ao presente caso.

Colaciono,  a  esse  respeito,  um  julgado  do  Tribunal  da 
Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO DE 
NEGATIVA  DE  PROVIMENTO  A  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO.  OMISSÃO.  REGIME  DE  LIQUIDAÇÃO 
EXTRAJUDICIAL.  AÇÃO  DE  CONHECIMENTO.  SUSPENSÃO. 
IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO  PEDIDO.  NÃO  OCORRÊNCIA. 
JUROS DE MORA. OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA.  FLUÊNCIA. 
VENCIMENTO. PROPÓSITO DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E 
CONTRATUAL. ENUNCIADOS 5 E 7 DA SÚMULA DO STJ. AUSÊNCIA 
DE  IMPUGNAÇÃO  ESPECÍFICA  NO  PRESENTE  RECURSO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182  DO STJ.  1.  Se  as  questões  trazidas  à 
discussão  foram  dirimidas,  pelo  Tribunal  de  origem,  de  forma 
suficientemente  ampla  e  fundamentada,  deve  ser  afastada  a  alegada 
violação ao art. 535, II, do Código de Processo Civil. 2. Não padecem de 
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carência por impossibilidade jurídica do pedido, por isso não devem 
ser  suspensas,  as  ações  de  conhecimento  para  constituição  de  título 
executivo em face de entidades sob regime de liquidação extrajudicial. 
3. Os juros moratórios, nas obrigações positivas e líquidas, fluem a partir 
do vencimento. 4. As razões do recurso não impugnam especificamente a 
decisão que negou provimento ao agravo de instrumento, por aplicação 
parcial dos Verbetes 5 e 7 da Súmula do STJ, o que atrai a incidência do 
enunciado  182  desta  Corte.  5.  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento.  (AgRg  no  Ag  1415635/PR,  Rel.  Ministra  MARIA ISABEL 
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/09/2012, DJe 24/09/2012)

No mérito, cuidando-se o caso de relação consumerista e, não 
tendo  a  instituição  financeira  se  desvencilhado  do  ônus  probatório  que  lhe 
incumbia,  verifico,  claramente, que  houve  falha  no  serviço  prestado  pela 
recorrente, devendo responder, independentemente de culpa, pela reparação dos 
prejuízos advindos desses defeitos, a teor do que dispõe o art. 14 do CDC.   

Isso porque o banco apelante não trouxe aos autos qualquer 
documento  capaz  de  infirmar  a  tese  da  parte  autora,  limitando-se,  contudo,  a 
arguir  que  não  houve  qualquer  irregularidade  nas  cobranças  constantes  das 
faturas do cartão de crédito. 

Forçoso  reconhecer  a  falha  na  prestação  do  serviço, 
constatando-se  ilícita  a  conduta  da  instituição  ré,  que,  não  adotou  qualquer 
providência,  a  fim  de  evitar  os  descontos  indevidos,  ensejando  prejuízos  à 
recorrida.

Constatada a ocorrência de ilicitude pendente de reparação, é 
direito da demandante ver declarada a inexistência de quaisquer débitos atinentes 
à aludida operação, bem como ser ressarcida por qualquer dano que tenha sofrido.

Com relação  ao  dano  moral,  vale  lembrar  que  a  Segunda 
Seção  do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Recurso  Especial  n. 
1.199.182/PR,   submetido  ao  procedimento  previsto  no  art.  543-C  do  CPC, 
pacificou  o  entendimento  de  que  "as  instituições  bancárias  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.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011). 
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Como  é  cediço,  para  a  caracterização  da  responsabilidade 
civil,  deve haver a concorrência de quatro pressupostos:  a ação ou omissão do 
agente,  a  relação de causalidade,  a existência do dano e o dolo ou a culpa do 
agente,  sendo  este  último prescindível  diante  da  hipótese  de  responsabilidade 
objetiva. No caso concreto, verifico a presença de todos.

A conduta  ilícita  do  agente  financeiro  mostra-se  evidente, 
haja vista ter sido negligente quando autorizou a cobrança dos valores no cartão 
de crédito da autora, sem a devida cautela, objeto de transações fraudulentas por 
terceira pessoa. Referida conduta, portanto, é motivo mais do que relevante para 
evidenciar a obrigação de indenizar pelos danos morais ocorridos. 

Assim,  com  base  neste  cenário,  comprovada  a  conduta,  o 
dano e o nexo causal, a obrigação de indenizar é medida que se impõe. 

Nesse sentido, segue o entendimento do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  -  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  - 
RESPONSABILIDADE CIVIL -  CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO 
NÃO RECONHECIDO PELO CLIENTE - DESCONTO AUTOMÁTICO 
QUE  INCIDIU  SOBRE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO  -  ATO 
ILÍCITO  CONFIGURADO  -  DANOS  MORAIS  -  OCORRÊNCIA - 
FIXAÇÃO -  RAZOABILIDADE -  DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - 
IMPROVIMENTO. 1.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto 
à configuração de ato  ilícito  e  ocorrência  do dano moral,  decorreu da 
análise  do  conjunto  probatório.  O  acolhimento  da  pretensão  recursal 
demandaria  o  reexame  do  mencionado  suporte.  Incide  nesse  ponto  a 
Súmula  STJ/7.  2.-  A  intervenção  do  STJ,  Corte  de  caráter  nacional, 
destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país 
e  não  para  a  revisão  de  questões  de  interesse  individual,  no  caso  de 
questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível 
quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau 
de  jurisdição,  se  mostre  teratológico,  por  irrisório  ou  abusivo.  3.- 
Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que houve a fixação do 
valor da indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 
consideradas as  circunstâncias  do caso  e  as  condições  econômicas  das 
partes,  para  o  dano  decorrente  de  desconto  indevido  de  parcelas  de 
empréstimo não contratado ou autorizado pelo recorrido, incidindo sobre 
benefício  previdenciário  do mesmo. 4.-  Agravo Regimental  improvido. 
(STJ  -  AgRg  no  AREsp:  312642  SP  2013/0070404-0,  Relator:  Ministro 
SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento:  28/05/2013,  T3  -  TERCEIRA 
TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2013).

No que  diz  respeito  à  fixação  do  quantum indenizatório  a 
título  de  dano  moral,  cada  situação  se  reveste  de  características  específicas, 
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refletidas subjetivamente na fixação da indenização, tendo em vista a observância 
das circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, o tipo de dano, 
além das suas repercussões no mundo interior e exterior da vítima.

Além  disso,  deve-se  atentar  para  o  fim  pedagógico  de 
desestimular a repetição de conduta semelhante, assegurar certo alento à ofendida 
que  minimize  os  prejuízos  suportados,  mas  de  acordo  com  a  capacidade 
econômica de quem deve, de modo a não causar sua ruína, e nem patrocinar o 
enriquecimento sem causa. 

No  caso  dos  autos,  verifico  que  a  indenização  fixada  no 
importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada ofensor está em consonância 
com os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, razão pela qual deve 
ser mantida.

Em relação as custas e honorários advocatícios, mantenho o 
percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, tendo em vista 
o tempo e o zelo desprendido pelo profissional, conforme preceitua o § 3° do art. 
20 do CPC. 

Com  estas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo Sr. Des.  Saulo Henriques de Sá e 
Benevides. Participaram do julgamento, a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes (relatora), o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exma. Dra.Vanda Elisabeth 
Marinho, Juiza convocada para a composição de quórum.  

Presente  ao  julgamento,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de abril de 2015.  

Gabinete no TJ/PB, em 14 de abril de 2015. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora  

AP EL AÇ ÃO  C ÍVEL  N º  0000971- 53 .2011 .815 .0471  7


	Tribunal de Justiça da Paraíba

