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PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000620-55.2013.815.0881 — Comarca de Brejo do Cruz 
RELATOR       :  João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de
Sá e Benevides.
APELANTE      : Banco Bradesco Financiamento S/A
ADVOGADO    : Rubens Gaspar Serra – OAB/SP 119.859.
APELADO        : Maria José Linhares Ferreira
ADVOGADO    : Guilherme Fernandes de Alencar – OAB/PB 15.467

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
NEGATIVAÇÃO  DO  NOME  DO  PROMOVENTE.  DÍVIDA PAGA
DE FORMA ANTECIPADA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO
MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM EQUIDADE.
REDUÇÃO  INJUSTIFICADA.  JUROS  DE  MORA.  TERMO
INICIAL.  RESPONSABILIDADE  EXTRACONTRATUAL.
DESPROVIMENTO DO APELO.

–– 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.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba,  à  unanimidade, em negar provimento à Apelação Cível, nos termos do
voto do relator. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo Banco  Bradesco
Financiamento S/A contra a sentença de fls. 93/97, proferida nos autos da Ação de Obrigação de
Fazer  c/c  Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  morais,  que  julgou  procedente  os  pedidos  para
“declarar  a  inexistência  dos  débitos  que  originam  a  negativação  indevida  descritos  nos
documentos  de  fls.16/17,  concernentes  as  parcelas  do  financiamento  do  Contrato  n.
00044292618243, com vencimentos em 03.09.2012 e 03.06.2013, confirmando a tutela antecipada
já concebida para determinar a retirada em caráter definitivo do nome da promovente do SPC,
condenando ainda o Banco Bradesco Financiamento S/A, a pagar a promovente o valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos da



seguinte  forma:  a)juros  moratórios  de  1% (um por  cento),  ao  mês,  a  partir  da  citação,  e  b)
correção monetária  pelo  IGPM a contar  desta  data,  e  o  faço  com às  peculiaridades  do  caso
concreto.” Condenou ainda o promovido em custas e honorários advocatícios no percentual de 20%
sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco Financiamento S/A apresentou apelação às fls. 100/109,
suscitando  a  inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente, a redução do  quantum indenizatório, a restituição de forma simples e o termo
inicial dos juros a partir da data do arbitramento da indenização.

Contrarrazões apresentadas às fls. 113/117.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 125/126 apenas indicou que o
feito retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da egrégia Câmara.

É o relatório.

No caso dos autos, o promovente afirmou que teve seu nome negativado
junto ao SPC conforme documentos de fls. 16/17. Contudo, assevera que a referida negativação foi
indevida, tendo em vista que as parcelas do contrato de financiamento de veículo que possui junto
ao banco promovido estavam todas em dia por ocasião da inclusão do seu nome no órgão de maus
pagadores, conforme demonstram os documentos de fls. 23 e 27 do caderno processual.

A sentença julgou procedente os pedidos para “declarar a inexistência dos
débitos que originam a negativação indevida descritos nos documentos de fls. 16/17, concernentes
as parcelas do financiamento do Contrato n. 00044292618243, com vencimentos em 03.09.2012 e
03.06.2013, confirmando a tutela antecipada já concebida para determinar a retirada em caráter
definitivo do nome da promovente do SPC, condenando ainda o Banco Bradesco Financiamento
S/A, a pagar a promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por
danos  morais,  devidamente  corrigidos  da  seguinte  forma:  a)juros  moratórios  de  1% (um por
cento), ao mês, a partir da citação, e b) correção monetária pelo IGPM a contar desta data, e o
faço  com  às  peculiaridades  do  caso  concreto.” Condenou  ainda  o  promovido em  custas  e
honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Verifica-se que o promovido lançou por duas vezes o nome do promovente
no rol dos maus pagadores, dando a entender que este possuía parcelas em atraso de um veículo
financiado junto a referida instituição bancária (fl.  29).  Entretanto,  conforme documentos de fl.
18/28, verifica-se que a recorrida não só pagou as parcelas, como as pagou de forma antecipada,
configurando assim um efetivo dano. Neste sentido, a declaração de inexistência do débito é medida
que se impõe. 

Ademais, em face do defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14
do  CDC,  a  responsabilidade  do  fornecedor  do  serviço  é  objetiva,  sendo  devida,  portanto,  a
indenização por danos morais. 

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.



No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.  APELAÇÃO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SAQUE INDEVIDO
DA  CONTA  CORRENTE  DO  AUTOR. FRAUDE NA  CONTA  CORRENTE.
SAQUES  INDEVIDOS.  ALEGAÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DOS
VALORES. Ausência de prova. Responsabilidade civil objetiva. Dano in re ipsa.
Risco do empreendimento. Hipótese plasmada na 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). Dano material equivalente ao prejuízo (R$ 8.834,53)  e
indenização moralarbitrada em seis mil reais. Proporcionalidade. (TJCE; APL
0391997-97.2010.8.06.0001;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Paulo  Airton
Albuquerque Filho; DJCE 06/09/2016; Pág. 25)

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL E MORAL. DEPÓSITO EM
CONTA CORRENTE. SAQUE MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA FALSA.
PREJUÍZO  DO  BANCO.  RES  PERIT  DOMINO. 1.  Ao  depósito  em  conta
corrente, vale dizer, depósito irregular, aplicam-se as regras do mútuo, razão pela
qual a instituição financeira assume a propriedade do dinheiro, com todos os riscos,
desde o depósito, ficando o depositante com um crédito no valor equivalente. 2.
Assim, a fraude. No caso, procuração pública outorgada por quem se fez passar
pelo correntista. Que possibilitou o indevido pagamento ao falsário foi perpetrada
contra o banco, cujos recursos é que foram entregues ao estelionatário, e não os do
correntista que nada sabia sobre o crime nem contribuiu para o evento. 3.  Res perit
domino e,  portanto,  é  do  banco,  e  não do correntista,  o  prejuízo  derivado
da fraude.  4.  Impõe-se  à instituição financeira restituir ao correntista,  com
correção  e  juros,  o  valor  equivalente  ao saque fraudulento,  bem  como
indenizar-lhe  por dano moralin  re  ipsa,  que  foi  arbitrado  em  valor.  R$
7.000,00. Consentâneo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o
caráter  pedagógico  e  punitivo  da  condenação  e  a  capacidade  financeira  do
ofensor. (TJDF; APC 2010.01.1.000706-3; Ac. 951.936; Quarta Turma Cível; Rel.
Des. Fernando Antônio Habibe Pereira; Julg. 29/06/2016; DJDFTE 12/07/2016)

Com  efeito,  a  irresignação  do  apelante  não  merece  prosperar,  pois
inexistem dúvidas de que  negativação indevida geram, de plano, o direito à reparação de ordem
moral.

Em  relação  ao  pedido  de minoração  da  indenização  fixada  em  R$
5.000,00 (cinco mil  reais),  convém esclarecer que  a doutrina e a jurisprudência vêm reiterando
entendimento de que a indenização decorrente de dano moral não pode constituir para o causador
do dano um desfalque em seu patrimônio, tampouco para o lesado, um enriquecimento sem causa.
Nos casos em que fica a seu critério a fixação do quantum, o juiz deve se pautar nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, bem como considerar os diversos fatores que envolveram o ato
lesivo e o dano dele resultante, em especial, a duração, intensidade, gravidade e repercussão da
ofensa, as causas que deram origem à lesão, a intenção do agente e a sua condição socioeconômica.

A partir dessas considerações, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
atende aos parâmetros jurisprudenciais e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade não re-
presentando enriquecimento sem causa em favor do apelado. 

Mencione-se, ademais, que o apelado argumentou a necessidade de majora-
ção da verba indenizatória, no entanto, não é possível conhecer deste pedido haja vista que formula-
do em sede de contrarrazões, quando caberia apresentar recurso próprio para impugnar o valor fixa-
do a título de danos morais.



Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,  mantendo os
termos da sentença em sua integralidade.

É como voto.

Presidiu o julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
(Presidente).  Participaram do  julgamento,  ainda,  o  Exmo.  Dr.  João  Batista  Barbosa  (Juiz  com
jurisdição limitada, convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides)
(Relator), o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente  ao  julgamento,  também,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

   Dr. João Batista Barbosa
Juiz convocado / RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco Fianciamento
S/A contra  a  sentença  de  fls.  93/97,  proferida  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c
Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  morais,  que  julgou  procedente  os  pedidos  para  “declarar  a
inexistência   dos  débitos  que  originam  a  negativação  indevida  descritos  nos  documentos  de
fls.16/17,  concernentes  as  parcelas  do  financiamento  do  Contrato  n.  00044292618243,  com
vencimentos  em 03.09.2012 e  03.06.2013,  confirmando a  tutela  antecipada já  concebida  para
determinar a retirada em caráter definitivo do nome da promovente do SPC, condenando ainda o
Banco Bradesco Financiamento S/A, a pagar a promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de indenização por danos morais, devidamente corrigidos da seguinte forma: a)juros
moratórios de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, e b) correção monetária pelo IGPM
a  contar  desta  data,  e  o  faço  com  às  peculiaridades  do  caso  concreto.” Condenou  ainda  o
promovido em custas e honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa.

O Banco Bradesco Financiamento S/A apresentou apelação às fls. 100/109,
suscitando  a  inocorrência  de  ato  ilícito  e,  portanto,  inexistente  o  dever  de  indenizar.  Pleiteou,
alternativamente, a redução do  quantum indenizatório, a restituição de forma simples e o termo
inicial dos juros a partir da data do arbitramento da indenização.

Contrarrazões apresentadas às fls. 113/117.

A Procuradoria de Justiça, no parecer de fls. 125/126 apenas indicou que o
feito retome o seu caminho natural, submetendo-se ao elevado crivo da egrégia Câmara.

É o relatório.

Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2018.

João Batista Barbosa
         RELATOR
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