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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0001072-17.2014.815.0041. 
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Alagoa Nova.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17314-A).
APELADO: Adriano Gomes da Silva.
ADVOGADO: Jáder Melquíades de Araújo (OAB/PB 19582).

EMENTA: AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  BANCÁRIO. SUPOSTA  FRAUDE.
INSCRIÇÃO DO NOME NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  DECLARAÇÃO  DA  INEXISTÊNCIA  DA
DÍVIDA E CONDENAÇÃO À DEVOLUÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS
DESCONTADAS  E  AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  AUSÊNCIA  DO  PEDIDO  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  NA
EXORDIAL.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. DECOTE DO EXCESSO DE OFÍCIO. APELAÇÃO. OPERAÇÃO
BANCÁRIA FIRMADA POR TERCEIRO. NEGLIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA. DÉBITO INEXISTENTE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO
MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM
CONSONÂNCIA  COM  OS  PRINCÍPIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO.

1. Verificando-se a ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento
do provimento judicial concedido em maior extensão do que o pedido formulado.”
(REsp 1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado
em 07/05/2013, DJe 20/05/2013)

2.  "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de
operações  bancárias"  (Súmula  479/STJ).  2.  Está  pacificado  nesta  Corte  que  a
inscrição indevida em cadastro negativo de crédito caracteriza, por si só, dano in re
ipsa,  o  que  implica  responsabilização  por  danos  morais.”  (AgInt  no  AREsp
920.667/SP,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
06/09/2016, DJe 22/09/2016)

3.  O binômio  reparação/prevenção  deve  ser  o  norte  do  Juiz  na  tarefa  árdua  de
arbitrar o valor da indenização por danos morais, o qual deve ser fixado em quantia
razoável, moderada e justa, que não redunde em enriquecimento sem causa.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0001072-17.2014.815.0041, em que figuram como Apelante o Banco BV
Financeira S/A. Crédito, Financiamento e Investimento, e como Apelado Adriano
Gomes da Silva.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à



unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

A BV Financeira S/A – Crédito, Financiamento e Investimento interpôs
Apelação contra a Sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de
Alagoa  Nova,  f.  72/74,  nos  autos  da  Ação  de  Desconstituição  de  Débito  c/c
Indenização por Danos Morais ajuizada em seu desfavor por  Adriano Gomes da
Silva,  que  julgou  procedentes  os  pedidos,  declarando  a  inexistência  da  dívida
decorrente de contrato firmado em nome deste, condenando-o a restituição em dobro
do que foi descontado indevidamente, acrescido de correção monetária pelo INPC a
partir da citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de  R$  6.304,48  (seis  mil  trezentos  e  quatro  reais  e  quarenta  e  oito  centavos),
acrescida de correção monetária pelo INPC, também a partir da citação, fixando,
ainda, honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

Em  suas  razões,  f.  76/96,  alegou  que  exerceu  regularmente  o  direito  de
cobrar  por  débito  oriundo  de  contrato  firmado  mediante  apresentação  prévia  de
documentos pessoais do Apelado e que não pode ser responsabilizada por conduta
fraudulenta de terceiro, por restar ausente a conduta ilícita e, consequentemente, o
nexo causal.

Asseverou, ainda, a inexistência de lesão material e moral e a necessidade de
redução do quantum indenizatório, requerendo, ao final, o provimento do Recurso
para  que  sejam  julgados  improcedentes  os  pedidos  ou,  subsidiariamente,  seja
reduzido o montante da indenização por danos morais.

Intimado, o Recorrido apresentou Contrarrazões, f. 101/108, argumentando
que a avença que ocasionou a dívida e a negativação do seu nome não foi por ele
contratada, acarretando danos morais in re ipsa.

Pugnou  pela  manutenção  do  Decisum,  bem  como  pela  condenação  do
Recorrente.

A Procuradoria de Justiça, f. 116/118,  não ofereceu parecer meritório por
entender que estão ausentes os requisitos para a sua intervenção.

Com fulcro no Art. 933, do CPC de 2015, restou determinada a intimação
das partes, com o fim de se manifestarem sobre o suposto julgamento ultra petita,
f. 120, tendo apenas a Recorrente ratificado a referida mácula processual, f. 122/124,
ao argumento de que não foi requerida a repetição do indébito na Exordial. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Apelo.

O Apelado ajuizou a presente Ação requerendo a desconstituição de débito
decorrente  de  contrato  que,  segundo  alega,  não  foi  por  ele  celebrado,  além  da
indenização por danos morais decorrentes da inscrição do seu nome nos cadastros de
restrição  ao  crédito,  tendo  o  Juízo  julgado  procedentes  os  referidos  pleitos,
determinando, também, a devolução em dobro de um suposto indébito.



Considerando que a Sentença ultrapassou os limites do pedido ao apreciar a
repetição do indébito, caracterizando-se como julgamento ultra petita, é impositivo o
decote  do  que  foi  excedido,  consoante  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça1.

A Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que as instituições
financeiras  respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito  interno
relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por  terceiros  no  âmbito  de  operações
bancárias2,  de  modo  que  a  inscrição  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito  delas
resultantes configura-se como indevida, ocasionando danos morais in re ipsa3.

Com fulcro nesse entendimento do Tribunal da Cidadania, conclui-se que é
1 RECURSO  ESPECIAL  -  AÇÃO  DE  RESPONSABILIDADE  CIVIL  -  AQUISIÇÃO  DE
UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO -  ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO -
DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR
- DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO
DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO
ESPECIAL  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.-  Configura-se  julgamento  ultra  petita  quando  o
julgador decide a demanda além dos limites do pedido formulado petição inicial. 2.- Verificando-se a
ocorrência de julgamento ultra petita, admite-se o decotamento do provimento judicial concedido em
maior extensão do que o pedido formulado. 3.- Recurso Especial provido em parte para decote de
condenação a fato não constante do pedido, bem como para decotar assim a condenação por danos
morais.  (REsp  1352962/PB,  Rel.  Ministro  SIDNEI BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
07/05/2013, DJe 20/05/2013)

2 Súmula nº 479 - “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito  interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por  terceiros  no  âmbito  de  operações
bancárias.”

3 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
DAS  INSTITUIÇÕES  FINANCEIRAS.  SÚMULA  479/STJ.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SÚMULA 7/STJ.
DANOS  MORAIS.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  RAZOABILIDADE.  AGRAVO
IMPROVIDO.  1.  "As  instituições  financeiras  respondem objetivamente  pelos  danos  gerados  por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias"
(Súmula 479/STJ). 2. Está pacificado nesta Corte que a inscrição indevida em cadastro negativo  de
crédito caracteriza, por si só, dano in re ipsa, o que implica responsabilização por danos morais. […].
(AgInt  no  AREsp 920.667/SP,  Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO,  QUARTA TURMA, julgado em
06/09/2016, DJe 22/09/2016)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FRAUDE  DE  TERCEIRO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA.  INSCRIÇÃO INDEVIDA.  DANO IN RE IPSA.  DANO MORAL.  REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO.  INVIABILIDADE.  RAZOABILIDADE  NA  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.
DECISÃO MANTIDA. 1. "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 n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado
em 24/8/2011, DJe 12/9/2011 - julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC/1973). 2. Consoante
a  jurisprudência desta Corte, "nos casos de protesto indevido   de   título   ou  inscrição  irregular  em
cadastros  de inadimplentes,  o  dano  moral  se  configura  in  re  ipsa, isto é, prescinde  de  prova"
(REsp n.  1.059.663/MS, Relatora Ministra  NANCY ANDRIGHI,  Dje  17/12/2008).  3.  O recurso
especial  não  comporta  o  exame  de  questões  que  impliquem  revolvimento  do  contexto  fático-
probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 4. O valor fixado a título de indenização por danos morais
só pode ser revisto em recurso especial quando irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos padrões
de  razoabilidade,  o  que  não  se  evidencia  no  presente  caso.  5.  Agravo  interno  a  que  se  nega
provimento.  (AgInt  no  AREsp  859.739/SP,  Rel.  Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,
QUARTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)



dever  das  instituições  financeiras  exaurir  a  conferência  das  informações  e
documentos  que lhes são apresentados no momento da formalização do contrato,
sendo impossível  imputar  tal  obrigação a  quem teve  os  dados pessoais  violados,
porquanto não tem como controlar a realização de operações financeiras com o uso
irregular do seu nome.

No caso dos autos, a Apelante limita-se a argumentar a inexistência de danos
e a impossibilidade de ser responsabilizada por  conduta de terceiro,  deixando de
carrear aos autos qualquer documentação relativa ao negócio jurídico objeto da lide,
silenciando, em sede de audiência, a respeito do interesse de produzir provas, f. 71,
razão pela qual devem ser mantidos os capítulos da Sentença que reconheceram a
inexistência  do  débito  e  os  danos  morais  sofridos  pelo  Recorrido,  já  que  a
contratação fraudulenta ensejou a negativação do seu nome, f. 12/13.

Materializado  o  ilícito  extrapatrimonial,  passa-se  a  analisar  se  a  quantia
arbitrada pelo Juízo atendeu aos limites traçados pelo ordenamento jurídico.

O  quantum indenizatório  deve  ser  fixado  considerando  o  bem  jurídico
lesado, a situação pessoal do Autor, o potencial econômico do lesante, atendendo,
ainda,  aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,  a fim de não resultar
enriquecimento sem causa.

A Apelante, embora também tenha sido vítima da suposta conduta ilegal de
terceiro, agiu de forma extremamente negligente ao negativar o nome do Apelado,
de modo que o valor de R$ 6.304,48 (seis mil trezentos e quatro reais e quarenta e
oito  centavos),  arbitrado  no  Decisum, mostra-se  adequado  para  quantificar  a
indenização por danos morais, atendendo ao seu viés preventivo-pedagógico e aos
parâmetros deste Colegiado.

Posto isso, reconheço, de ofício, o julgamento  ultra petita,  excluindo a
condenação da Recorrente à repetição do indébito e,  conhecida a Apelação,
nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 12 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e o Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


