
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000664-26.2014.815.0041
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE (01) : BV FINANCEIRA S/A – Crédito, Financiamento e 

     Investimento 
ADVOGADO   : Luis Carlos Monteiro Laurenço, OAB/BA 16.780-A
APELANTE (02) : Antônio Rodrigues de Souza
ADVOGADA : Maria Zuleide Sousa Dias, OAB/PB 8.406 
APELADOS : Os mesmos 
APELADO (02) : Banco Triângulo S/A
ADVOGADO : Fabiano Miranda Gomes, OAB/PB 13.003
ORIGEM : Juízo da Comarca de Alagoa Nova
JUIZ (A) : Eronildo José Pereira

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E FINANCIAMENTO
DE VEÍCULO. CONTRATOS NÃO CELEBRADOS
POR  APOSENTADO.  FRAUDE  PERPETRADA
POR  TERCEIRO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DAS  INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS
PROMOVIDAS. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO
CDC.  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL
CABÍVEL. VERBA  QUE  DEVE  SERVIR  DE
COMPENSAÇÃO  E  REPREENSÃO.
MANUTENÇÃO  DO  NOME  DO  AUTOR  NO
SERASA  APÓS  SENTENÇA.  QUANTUM QUE
DEVE  SER  MAJORADO.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO DO BANCO. PROVIMENTO DO APELO
DO AUTOR. 

- A assinatura  aposta  no  contrato  diverge  da
constante  nos  documentos  do  Autor,  levando  à
conclusão  de  que  não  proveio  do  seu  punho,
tratando-se de caso típico de fraude na contratação.

- Não  havendo  anuência  do  Promovente  em
contrato de empréstimo, este é inexistente, por lhe
faltar o elemento essencial de existência do negócio
jurídico, que é a manifestação de vontade.
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- Considerando  a  comprovação  pelo  Autor,
segundo  Apelante,  que  o  seu  nome  permanece
negativado, mesmo após a concessão de liminar e
posterior  Sentença  condenatória,  tenho  que  a
indenização por  danos morais  deve  ser  majorada,
pois restou demonstrado que o valor fixado não está
sendo suficiente para dissuadir os Promovidos. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO E
PROVER A APELAÇÃO DO AUTOR,  nos  termos do voto do Relator  e  da
certidão de julgamento de fl. 276.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  (fls.  211/219  e  229/232)

interpostas  pelo  Promovido,  Banco  BV  FINANCEIRA  S/A  Crédito,

Financiamento  e  Investimento,  e  pelo  Promovente,  Antônio  Rodrigues  de

Souza, contra a Sentença prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Alagoa

Nova,  que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  Ação  Declaratória  de

Inexistência  de  Relação  Jurídica,  condenando  o  primeiro  Apelante,

solidariamente, com o Banco Triângulo ao pagamento de 6 salários mínimos,

correspondente a R$5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais), além das

custas e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o

valor da condenação (fls. 206/209). 

Nas  razões  recursais,  o  Banco  afirma  que  não  cometeu

nenhum  ato  ilícito  ou  ilegítimo,  pois  as  cláusulas  contratuais  foram

integralmente aceitas pela parte Autora, alegando que apenas o dano moral é

indenizável, não o mero aborrecimento. 

Sustenta, ainda, ser elevado o  quantum arbitrado a título de

indenização por danos morais. 

Pugna,  assim,  pela  reforma  da  Sentença  para  excluir  a

condenação ou, alternativamente, reduzi-la (fls. 211/219). 
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Por sua vez, o Autor, em suas razões, relata que, em fevereiro

de 2014, foi vítima de dois contratos de nº 12067000086302/930096907 (BV

FINANCEIRA)  e  nº  00063637548469280  (BANCO  TRIÂNGULO),  os  quais

teriam sido  celebrados  por  terceiros  mediante  fraude,  fato  que  resultou  na

negativação do seu nome.

Alega que os Apelados descumpriram a liminar e a Sentença,

de modo que o nome do Apelante ainda se encontra negativado. 

Pleiteia,  assim,  o  provimento  do  Recurso  para  elevar  a

indenização por danos morais à quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais) (fls.

229/233). 

Contrarrazões ofertadas pelo Autor (fls. 244/246) e pelo Banco

Triângulo (fls. 256/260). 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo prosseguimento do Recurso, sem manifestação de mérito (fls. 271/272).

É o relatório. 

VOTO

Versa a causa sobre Ação de Indenização por Danos Morais,

relatando,  o  Autor,  que,  ao  receber  o  benefício  de  aposentadoria,  foi

surpreendido com um valor menor, por constar um empréstimo consignado de

nº  544813278  junto  ao  Banco  BMG,  tendo  prestado  queixa  na  delegacia

quanto a este fato (fl. 03). 

Posteriormente,  ocorreram  duas  novas  cobranças  indevidas,

desta vez por parte dos Bancos BV FINANCEIRA e Banco Triângulo. A primeira

referente  a  um  financiamento  de  veículo,  contrato  de  nº

12067000086302/930096907,  carro  marca  FIAT/UNO  VIVACE  1.0,  ano

2012/Modelo 2013, Placa HKQ8892, Chassi 98D195152D0426889, no valor de

R$40.961,28 (quarenta mil, novecentos e sessenta e um reais e vinte e oito
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centavos), em data de 04/04/2014. A segunda referente a um cartão de crédito,

no  valor  de  R$634,61 (seiscentos  e  trinta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  um

centavos), em data de 22/04/2014, tendo realizado Boletim de Ocorrência. 

Em  relação  a  primeira  cobrança  o  Banco  BMG,

administrativamente, cancelou e devolveu o valor da parcela descontada. No

entanto, em relação as demais cobranças, teve seu nome incluso no SPC e

SERASA.  

A Sentença recorrida declarou a responsabilidade dos bancos

réus  pelas  cobranças  indevidas  com  fundamento  na  teoria  do  risco

administrativo, afirmando que “os contratos apresentados pelos bancos tratam-

se de fraude grosseira, vista a olho nu, não havendo necessidade de perícia

diante da comprovação amadora nas assinaturas do contrato de fls.  94/99,

onde  se  vê  que  a  assinatura  exarada  no  contrato  não  é  a  mesma  dos

documentos apresentados pelo autor na petição inicial, fls. 10/14 (fl. 208). 

Pois bem. 

A Sentença deve ser mantida em seu mérito. 

De fato, a assinatura constante no contrato apresentado pelo

Banco (fls. 94/99) diverge visivelmente da assinatura aposta no RG do Autor (fl.

11), levando à conclusão de que não  proveio do seu punho, tratando-se de

caso típico de fraude na contratação. 

 

Consequentemente, não havendo a anuência do Promovente

em tais contratos, este é inexistente, por lhe faltar  o elemento essencial  de

existência do negócio jurídico, que é a manifestação de vontade.

Nesse contexto, correta a Decisão Recorrida ao condenar os

Bancos ao pagamento de indenização por danos morais. 

Isso  porque  a  responsabilidade  nesse  caso  é  objetiva,

conforme preceitua o artigo 14, caput, do CDC: 
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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. 

Nesse sentido, a jurisprudência é uníssona: 

APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
FRAUDE  NA  CONTRATAÇÃO.  CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. O momento para a
produção  de  prova  documental  é  com  a  petição
inicial,  para  a  parte  autora,  e  com a  contestação,
para  a  parte  ré.  A exceção  encontra  respaldo  no
artigo 397 do CPC, que dá abertura à juntada de
documentos a qualquer tempo, sem que se trate de
prova  intempestivamente  produzida.  No  caso,  os
documentos  comprobatórios  da  contratação  já
existiam à época da apresentação da contestação e
deveriam  tê-la  instruído,  não  constituindo
documentos  novos,  nos  termos  da  Lei.  Preliminar
rechaçada.  Fraude  na  contratação.  Dano  moral.
Configuração.  Comprovada  a  ilicitude  do  ato
praticado pelo réu, já reconhecida em demanda
pretérita,  que  descontou  indevidamente  dos
proventos do autor parcelas de empréstimo que
este  não  contraiu,  causando-lhe  angústia  e
transtornos  que  ultrapassam a  esfera  do  mero
aborrecimento, caracterizado está o dano moral
puro,  exsurgindo,  daí,  o  dever  de  indenizar.
Sentença  mantida.  Quantum  indenizatório.
Manutenção.  Em  atenção  aos  parâmetros
estabelecidos  pela  doutrina  e  jurisprudência
pátrias para a fixação do montante indenizatório,
atento  às  particularidades  do caso concreto,  o
quantum  de  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),
acrescido  de  correção  monetária  e  juros
moratórios  legais,  se  mostra  razoável  e
proporcional. Juros de mora. Termo inicial. Em se
tratando de responsabilidade civil extracontratual, os
juros  de  mora  são  devidos  a  contar  do  evento
danoso,  nos  termos  da  Súmula  nº  54  do  c.  STJ.
Sentença  mantida,  no  ponto.  Honorários
advocatícios.  Manutenção.  Em  se  tratando  de
sentença  condenatória,  os  honorários  advocatícios
devem ser arbitrados em percentual sobre o valor da
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condenação. Considerando o local de prestação do
serviço,  a natureza da causa,  o  trabalho realizado
pelo causídico e o tempo de trâmite da ação, a verba
honorária deve ser mantida em 15% sobre o valor da
condenação. Apelação do réu desprovida. Apelação
do autor parcialmente provido. (TJRS; AC 0394488-
39.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Décima  Câmara
Cível;  Rel.  Des.  Paulo Roberto Lessa Franz;  Julg.
26/11/2015; DJERS 16/12/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO  C/  C
DANOS  MATERIAIS  COM  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO  EM
BENEFÍCIO  DE  APOSENTADORIA.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DE  FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR.  FRAUDE.  FALHA NA PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO. SÚMULA Nº  479  DO  STJ.  NULIDADE
DO CONTRATO. CESSAÇÃO DOS DESCONTOS.
DANOS  MORAIS  REPETIÇÃO  EM  DOBRO.
AUSÊNCIA  DE  MÁ-  FÉ.  REPETIÇÃO  SIMPLES.
REFORMA PARCIAL  DA SENTENÇA.  RECURSO
PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Embora tenha sido
oportunizada  a  faculdade  de  juntar  o  suposto
contrato  celebrado  entre  as  partes,  o  apelante
quedou-se inerte, sequer demonstrando que o valor
do  empréstimo  fora  creditado  em  favor  do  autor,
olvidando de cumprir satisfatoriamente o art. 333, II,
do CPC. 2. Nos termos da 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. 3.
Na  esteira  do  atual  entendimento  do  Superior
Tribunal  de  justiça,  não  basta  a  mera  cobrança
indevida e o respectivo pagamento em excesso pelo
consumidor  para  que  haja  direito  à  repetição  do
indébito,  para que se aplique a sanção do art.  42,
parágrafo  único,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  impondo  à  fornecedora  a  devolução
dobrada  dos  valores  cobrados  indevidamente,  é
necessária  a  presença  de má-fé  ou  culpa  de sua
parte.  4.  Estando  o  valor  dos  danos  morais  de
acordo  com  o  binômio  com  os  critérios  da
razoabilidade  e  proporcionalidade,  sem  causar
enriquecimento  ilícito,  mantém-se  o  quantum
arbitrado.  5.  Sentença  parcialmente  reformada.  6.
Decisão  unânime.  (TJPI;  AC  2014.0001.005769-0;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Brandão de Carvalho; DJPI 11/12/2015; Pág. 20)
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Em relação  ao dano  moral,  é  evidente  o  abalo  sofrido  pelo

Apelado, sendo o dano in re ipsa, haja vista a inclusão indevida do seu nome

nos órgãos de restrição ao crédito (fls. 17/21) não havendo que se falar em

mero aborrecimento. 

No tocante ao quantum arbitrado, constata-se que o magistrado

singular  condenou  os  Bancos  ao  pagamento  de  R$5.280,00  (cinco  mil,

duzentos e oitenta reais).

Sabe-se  que  a  indenização  por  dano  moral  tem  caráter

pedagógico, a fim de evitar a recidiva.

Assim, ao se arbitrar a indenização, deve-se levar em conta o

grau de ofensa, sua repercussão, e as condições das partes, tendo em vista

que  a  prestação  pecuniária  apresenta  função  não  só  satisfatória,  mas

compensatória, a suavizar os males injustamente produzidos.

A  jurisprudência,  inclusive  da  nossa  Corte,  tem  assentado

entendimento no sentido de que:  “A indenização por dano moral é arbitrável,

mediante estimativa prudencial que leve em conta a necessidade de, com a

quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o

autor da ofensa” (RT 706/67).

Considerando a  comprovação pelo  Autor,  segundo Apelante,

que o seu nome permanece negativado (fl. 234), mesmo após a concessão de

liminar e posterior Sentença condenatória, tenho que a indenização por danos

morais deve ser majorada, pois restou demonstrado que o valor fixado não está

sendo suficiente para dissuadir os Promovidos. 

Em caso análogo, assim decidiu a nossa Corte de Justiça: 

CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO  CÍVEL  E
RECURSO ADESIVO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR
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DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE
LIMINAR.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO  NA
MODALIDADE  LEASING.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO
DE  DADOS  DO  AUTOR.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA.  RECURSOS  PELO
DEMANDANTE  E  PELA  INSTITUIÇÃO  DE
CRÉDITO  DEMANDADA. ALEGAÇÃO  DE
VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO,  TENDO EM
VISTA O AUTOR NÃO TER TRAZIDO AOS AUTOS
ELEMENTOS  QUE  DEMONSTRASSEM  QUE  O
RÉU  AGIU  DE  MANEIRA  DIVERSA  DO  QUE
DEVERIA.  DESCABIMENTO.  APLICAÇÃO  DA
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.  AUSÊNCIA DE
CELEBRAÇÃO  DE  CONTRATO  ENTRE  AS
PARTES.  CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR
AFASTADA.  NEGLIGÊNCIA  DO  RÉU
CARACTERIZADA. DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS.  MAJORAÇÃO  DO  QUANTUM
INDENIZATÓRIO. POSSIBILIDADE.  VERBA
FIXADA  DE  FORMA  DESARRAZOÁVEL  E
DESPROPORCIONAL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO.
CABIMENTO.  FIXAÇÃO  DESPROPORCIONAL  E
INADEQUADA AOS CRITÉRIOS DO ART. 20, § 3º,
DO  CPC.  JUROS  MORATÓRIOS.  RELAÇÃO
EXTRACONTRATUAL.  REFORMA DE OFÍCIO DO
TERMO INICIAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
INCIDÊNCIA  A  PARTIR  DA  DATA  DO  EVENTO
DANOSO.  SÚMULA  54  DO  STJ.  SEGUIMENTO
NEGADO  AO  RECURSO  DO  PRIMEIRO
APELANTE E PROVIMENTO MONOCRÁTICO DO
RECURSO  DO  SEGUNDO  APELANTE.
APLICAÇÃO  DO ART.  557,  CAPUT,  E  §1º-A,  DO
CPC.

-  As  Instituições  de  Crédito  respondem
objetivamente  pelo risco  advindo das contratações
de  seus  serviços,  devendo  arcar  com  os  danos
morais causados ao promovente que teve seu nome
inscrito nos órgãos de proteção ao crédito em razão
de  financiamento  de veículo  que nunca contratou.
Assim,  caberia  ao  promovido  provar  a  relação
contratual, de modo a isentá-lo da responsabilidade
civil  respectiva,  sob  pena  de  reparar  os  danos
morais sofridos pela vítima do ato lesivo, no caso, o
autor.

- A ocorrência de fraudes bancárias que resultam em
negativação indevida do nome da vítima em órgãos
de  restrição  ao  crédito,  notadamente  quando
agravada  pela  inércia  da  entidade  financeira  na
resolução  do  problema,  provoca  naturalmente
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agravos à honra da pessoa atingida, causando-lhe
prejuízo,  gerando,  por  conseguinte,  a  inegável
obrigação  da  instituição  de  indenizar  os  danos
morais decorrentes, os quais se dão in re ipsa.

-  Ainda  que  a  instituição  promovida  não  tenha
contribuído,  nem  dado  causa  à  fraude  realizada,
cabia  a  ela  agir  de  forma  a  evitar  o  ocorrido,
mediante  a  análise  criteriosa  dos  documentos
apresentados quando da contratação, respondendo
pelos danos que causar, ao se adotar procedimentos
menos  prudentes  para  o  fornecimento  do  serviço.
Ademais,  a  fraude está  relacionada aos  riscos  da
atividade  desenvolvida  pelos  bancos,  devendo
estes,  portanto,  serem  responsabilizados
objetivamente  pela  falha  na  prestação  do  serviço
oferecido ao consumidor.

-  Caracterizado o dano moral,  há de ser fixada a
indenização em valor consentâneo com a gravidade
da  lesão,  observadas  posição  familiar,  cultural,
política, social e econômico-financeira do ofendido e
as  condições  econômicas  e  o  grau  de  culpa  do
lesante, de modo que com a indenização se consiga
trazer  uma  satisfação  para  o  ofendido,  sem
configurar enriquecimento sem causa, e, ainda, uma
sanção para o ofensor.

- Na hipótese, a indenização fixada no montante de
R$ 2.000,00, há de ser majorada para R$ 5.000,00,
a  fim  de  guardar  consonância  com  o  parâmetro
observado por este órgão fracionário em situações
análogas,  tendo  em  conta  os  postulados  da
proporcionalidade e razoabilidade.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014060820118150251,  -  Não  possui  -,  Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 13-11-2015)

Ante  o  exposto, DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  CÍVEL

INTERPOSTA  PELO  PROMOVIDO  BV  FINANCEIRA  E  PROVEJO  A

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR, para reformar a Sentença

no sentido de majorar a condenação dos Bancos Promovidos para o valor de

R$10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por danos morais.

É o voto. 
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“Desprovido  o  primeiro  apelo  e  provido  o  segundo.
Unânime. EH”.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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