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PREAMBULARES DE DESRESPEITO AO PRINCÍPIO 
DA  DIALETICIDADE  E  INÉPCIA  RECURSAL. 
IRRESIGNAÇÃO  QUE  ATACA  DE  FORMA 
SUFICIENTEMENTE  O  DECISÓRIO  A  QUO NOS 
PONTOS  IMPUGNADOS. DESACOLHIMENTO  DAS 
MATÉRIAS PRECEDENTES.

- Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que se 
contrapõe à razão de decidir exarada pelo magistrado 
de  base,  não  havendo  que  se  falar  em  inépcia  do 
apelo.

APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO PROMOVIDA. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  CORRENTISTA QUE  TEVE  CARTÕES 
FURTADOS. OPERAÇÕES BANCÁRIAS CAUSADAS 
PELO TERCEIRO MELIANTE. RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 
Nº  479  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
MINORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO.  FIXAÇÃO 
RAZOÁVEL.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE. 
APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO 
DA SÚPLICA.

- “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 n.  479, do Superior  Tribunal  de 
Justiça).
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- “ (…) O valor do dano moral é arbitrado com a finalidade  
de  compensar  a  vítima  pelos  momentos  de  angústia  e  
aborrecimentos  sofridos.  Ao ofensor,  serve  à  repressão e  
prevenção, evitando novos ilícitos. Sua fixação deve ainda  
considerar  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da  
razoabilidade, sem deixar de atentar para as peculiaridades  
do caso concreto.” (TJPB; AC 001.2008.020.635-0/001; Primeira Câmara 
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 25/04/2014; Pág. 14).

- Evidenciando-se que o valor da indenização não se revela 
excessivo ou irrisório, denega-se a pretensão de redução ou 
elevação do quantum indenizatório. Precedentes.

-  “O relator  negará seguimento a recurso manifestamente  
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo  
tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  
Superior.” (Art. 557, caput, do Código de Processo Civil).

RECURSO ADESIVO DA PROMOVENTE.  INDENIZAÇÃO 
EXTRAPATRIMONIAL.  MAJORAÇÃO. 
DESNECESSIDADE.  ARBITRAMENTO  RAZOÁVEL. 
JUROS  MORATÓRIOS  A  PARTIR  DA  CONDENAÇÃO. 
ATUALIZAÇÃO  A  SER  PROCEDIDA   DO  EVENTO 
DANOSO.   SÚMULA  Nº  54  DO  STJ.  HONORÁRIOS 
SUCUMBENCIAIS.  DESPROPORCIONALIDADE. 
VIABILIDADE  DE  AUMENTO.  CONFRONTO  A 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE 
JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC. 
PROVIMENTO  PARCIAL  MONOCRÁTICO  DA 
IRRESIGNAÇÃO..

- Evidenciando-se que o valor da indenização não se revela 
excessivo ou irrisório, denega-se a pretensão de redução ou 
elevação do quantum indenizatório. Precedentes.

- “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em  
caso de responsabilidade extracontratual.”  (Súmula n.  54,  
do Superior Tribunal de Justiça).

- É permitida a elevação da verba honorária quando esta for  
fixada de forma insuficiente para remunerar o trabalho do  
causídico,  que  atuou  com  zelo  na  demanda  por  ele  
patrocinada, merecendo ser recompensado financeiramente  
de forma condigna, sob pena de aviltamento da profissão de  
advogado, essencial ao funcionamento da Justiça.
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-  “Se a  decisão  recorrida  estiver  em manifesto  confronto  
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo  
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá  
dar  provimento ao recurso.”  (Artigo  557,  §  1o-A,  do  Código  de 
Processo Civil).

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil  S/A, contra a 
sentença de fls. 111/115, que julgou procedente a “Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito, c/c Indenização por Danos Materiais e Morais, Repetição de Indébito, com Pedido 
de Tutela Antecipada”, ajuizada por Nazinha Barreto Sampaio de Alencar.

Na decisão guerreada, a Magistrada de primeiro grau desconstituiu débito 
indevido no valor de R$ 304,61 (trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos), com 
respectiva devolução em dobro, pelo fato de o mesmo ter sido causado por terceiro que 
furtou  sua  residência,  apoderando-se  de  seu  cartão  bancário  e  realizando  diversas 
transações sem permissão.

Ademais,  condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização 
por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), ante os infortúnios sofridos 
pela  promovente  no  caso,  que apesar  de  ter  tomado as  devidas  providências,  como 
formalizar boletim de ocorrência e requerer administrativamente o estorno das quantias 
desviadas, não recebeu o devido tratamento da empresa promovida.

Mais adiante, o banco também foi imputado a arcar com danos materiais de 
R$ 2.037,01 (dois mil e trinta e sete reais e um centavo), pelos lançamentos indevidos na 
conta-corrente da demandante relacionados ao fato em comento.

Inconformado com o desfecho dado ao caso,  o Banco do Brasil  interpôs 
apelo  (fls.  122/131),  defendendo  a  inexistência  de  dano  moral,  pugnando  pela  sua 
extirpação da condenação, ou pela minoração do quantum arbitrado a tal título.

Contrarrazões da autora às fls. 139/152, oportunidade na qual suscitou as 
preliminares  de  negativa  de  seguimento  da  súplica,  pelo  confronto  a  jurisprudência 
dominante no STJ e nesta Corte; violação ao princípio da dialeticidade e inépcia recursal.

Em  tempo,  a  demandante  apresentou  Recurso  Adesivo  (fls.  153/164), 
pleiteando  a  majoração  do  dano  moral,  além  da  incidência  dos  juros  de  mora  da 
condenação a partir do evento danoso, e a majoração dos honorários sucumbenciais.

Resposta do Banco do Brasil não ofertada (certidão fls. 167).

Manifestação  Ministerial  às  fls.  173/176,  pelo  prosseguimento  da 
irresignação, ante a inexistência de interesse público no caso.

Desembargador José Ricardo Porto
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É o relatório.

 DECIDO
               

Inicialmente, cumpre apreciar as preliminares constantes nas contrarrazões 
apresentadas pela autora em face do apelo do Banco do Brasil, sendo que as prefaciais 
de  violação  à  dialeticidade  e  inépcia  serão  conjuntamente  estudadas,  posto  se 
confundirem.

Com relação a negativa de seguimento ao apelo por afronta à jurisprudência 
pacificada em Tribunal Superior, este tema será averiguado quando do estudo das razões 
recursais da instituição financeira.

PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA 
RECURSAL

O apelado aponta a inépcia do apelo por ausência de dialeticidade, ante a 
não impugnação específica da sentença.

No caso vertente, compreendo que o apelante expôs o seu inconformismo 
de forma suficiente a atacar de forma efetiva a decisão de 1º grau, quanto a matéria 
devolvida a esta Corte.

Pelo exposto, desacolho a preambular. 

DA APELAÇÃO DO BANCO PROMOVIDO

Nesta oportunidade, realizo a apreciação conjunta da súplica interposta pela 
financeira, juntamente com a preliminar de afronta a jurisprudência de Tribunal Superior 
suscitada pela autora em suas contrarrazões, posto se amalgamar com um dos capítulos 
da sentença impugnados.

Da leitura do recurso apelatório (fls. 123/131), dessume-se que a instituição 
bancária se insurge contra dois pontos da sentença: a condenação em danos morais, que 
entende ser descabida, e o quantum fixado a tal título, por considerar excessiva.

Na hipótese em estudo, identifica-se que após o furto ocorrido na residência 
da autora, e apesar de a mesma ter registrado ocorrência no mesmo dia na delegacia (fls. 
30) e solicitado ao banco o estorno dos lançamentos indevidos em seus cartões e conta 
corrente (fls.  34/53),  teve seu nome negativado em razão dos débitos decorrentes do 
evento (fls. 55).

Já a empresa suplicante, em sua defesa, alegou não ser responsável por 
dano  decorrente  de  culpa  exclusiva  de  terceiro.  No  apelo,  limita-se  a  dizer  que  a 
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consumidora não demonstrou fato constitutivo de seu direito.

No  entanto,  como  bem  consignou  a  Magistrada  de  primeiro  grau,  a 
instituição bancária é responsável por danos decorrentes de fraudes aos seus correntistas 
causados por terceiro.

Assim  sendo,  com  relação  à  alegação  de  descabimento  do  dever  de 
indenizar,  tenho  que  a  súplica  não  merece  ser  apreciada,  como  bem  apontou  a 
promovente em suas contrarrazões, por confrontar posição consagrada na Súmula n. 479 
do STJ, que proclama:

Súmula  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.

Posto isso, a súplica não merece seguimento quanto ao assunto.

Outra alegação recursal levantada diz respeito ao suposto aviltamento 
do valor indenizatório, razão pela qual se pleiteia a sua diminuição.

Antecipando-me ao estudo do recurso adesivo da promovente, registro que 
a consumidora, de sua parte, pede o aumento da citada quantia, por compreender 
que a fixação de R$ 7.000,00 (sete mil reais) não guarda razoabilidade com a situação 
fática,  destoando  de  outros  precedentes  colacionados  em  seu  recurso  adesivo,  que 
estipularam a quantia em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pois bem, o evento do qual decorreu a imputação em debate se trata de 
responsabilidade objetiva de instituição financeira por danos causados por terceiro em 
prejuízo da correntista.

Decorrentes do evento danoso, a correntista teve lançamentos indevidos de 
R$ 304,61 (trezentos e quatro reais e sessenta e um centavos) em seu cartão de crédito, 
que acarretou em negativação, além de R$ 2.037,01 (dois mil, trinta e sete reais e um 
centavo) em deduções procedidas em seus ativos financeiros.

Apesar  de  ter  requerido  o  estorno  de  tais  numerários  junto  à  instituição 
bancária, a autora teve seu pedido indeferido (fls. 47), culminando com a inclusão de seu 
nome no Serviço de Proteção ao Crédito (fls. 55).

Considerando o exposto, e sopesando o abalo sofrido pela demandante e a 
capacidade  econômica  do  promovido,  tenho  que  o  dever  de  indenizar  se  mostra 
ponderadamente estipulado no caso em tela, não ensejando qualquer alteração, conforme 
orienta esta Corte, in verbis:
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APELAÇÕES.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE DÉBITO. FRAUDE 
NA CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.  
DANO MORAL CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
DO  PEDIDO.  RECURSO  INTERPOSTO  PELA 
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULO. DÍVIDA DECORRENTE 
DE  CONTRATO  NÃO  ASSINADO  PELO  CONSUMIDOR.  
FRAUDE.  AUSÊNCIA  DE  CAUTELA  POR  PARTE  DA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  APELANTE.  PACTO 
INEXISTENTE.  DEVER  DE  INDENIZAR  POR  DANOS 
MORAIS.  RECURSO  INTERPOSTO  PELO  BANCO. 
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
REDUÇÃO.  RECURSO  ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DO 
VALOR DA INDENIZAÇÃO.  QUANTUM INDENIZATÓRIO 
FIXADO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL.  DESPROVIMENTO  
DE TODOS OS RECURSOS. 1. As instituições bancárias  
respondem  objetivamente  pelos  danos  causados  por  
fraudes ou delitos praticados por terceiros,  porquanto  
tal  responsabilidade  decorre  do  risco  do  
empreendimento,  caracterizando-se  como  fortuito  
interno. 2.  Restando  incontroverso  que  a  contratação  foi  
realizada por terceiro, comprovada a inexistência de relação  
jurídica  entre  as  partes,  torna-se  indevida  a  cobrança  
efetuada.  3. O valor da indenização do dano moral deve  
ser arbitrado pelo juiz com base nas peculiaridades da  
espécie  e  razoabilidade,  de  maneira  a  servir,  por  um  
lado, de lenitivo para a dor psíquica sofrida pelo lesado,  
sem  importar  a  ele  enriquecimento  sem  causa  ou  
estímulo  ao  abalo  suportado,  e,  por  outro  lado,  deve  
desempenhar  uma  função  pedagógica  e  uma  séria  
reprimenda  ao  ofensor,  a  fim  de  evitar  a  recidiva. 4. 
Recursos  desprovidos.  (TJPB;  AC  075.2008.001199-4/001;  Quarta 
Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; 
DJPB 07/05/2014; Pág. 18).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. COMPRA FRAUDULENTA. TALÃO DE CHEQUE  
PERDIDO.  TERCEIROS  QUE  SE  UTILIZAM  DE 
DOCUMENTOS  ACHADOS.  RELAÇÃO  JURÍDICA 
INEXISTNTE.  DÉBITO  INEXIGÍVEL.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  CDL.  
RESPONSABILIDADE  DO  CREDOR.  QUANTUM 
INDENIZATÓRIO  ADEQUADO.  FIXAÇÃO 
PROPORCIONAL.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  
DESPROVIMENTO DO RECURSO. (...).  O valor do dano 
moral  é  arbitrado  com  a  finalidade  de  compensar  a  
vítima  pelos  momentos  de  angústia  e  aborrecimentos  
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sofridos.  Ao  ofensor,  serve  à  repressão  e  prevenção,  
evitando  novos  ilícitos.  Sua  fixação  deve  ainda  
considerar  os  princípios  da  proporcionalidade  e  da  
razoabilidade,  sem  deixar  de  atentar  para  as  
peculiaridades do caso concreto. (TJPB;  AC 001.2008.020.635-
0/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos; 
DJPB 25/04/2014; Pág. 14).

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
RELAÇÃO DE CONSUMO. BANCO. Conta corrente aberta  
por terceiros em nome do apelado. Fraude mediante uso de  
assinatura  falsa.  Fato  provado  por  perícia  grafotécnica.  
Inclusão do autor em cadastro de emitentes de cheques sem 
fundos. Pedido indenizatório por danos morais e de exclusão  
de  anotações  incluídas  no  SERASA.  Procedência.  
Irresignação. Comprovação de fraude contra o consumidor.  
Responsabilidade objetiva que independe de culpa (art. 14,  
caput, CDC). Dever de indenizar. Desnecessidade de prova  
da ofensa moral sofrida. Danos morais in re ipsa. Quantum 
indenizatório:  Inexistência  de  excesso.  Arbitramento  
adequado. Manutenção. Desprovimento do apelo. Provado  
que, através de documentos falsos, terceiros estelionatários  
abriram conta corrente sob titularidade do apelado, o qual  
acabou  sendo  incluído  em  cadastro  de  emitentes  de  
cheques sem fundos, sem que jamais tenha contribuído para  
isto,  descortina-se  a  responsabilidade  objetiva  do  banco  
apelante em face da atividade empresarial a que se propõe.  
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona  
no sentido de que o dano moral in re ipsa dispensa a prova  
de  sua  ocorrência  para  gerar  o  respectivo  dever  
indenizatório.  Evidenciando-se  que  o  valor  da  
indenização não se revela excessivo, posto que, além de  
arbitrado  em  consonância  com  o  princípio  da  
razoabilidade, considerou o vultoso porte econômico da  
empresa bancária, denega-se a pretensão de redução do  
quantum indenizatório. (TJPB;  AC  001.2003.007829-7/001;  Terceira 
Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB 03/06/2011; Pág. 
12).

Diante  das  explanações  delineadas,  o  apelo  deve  ter  seu  seguimento 
negado, por confrontar jurisprudência pacificada no STJ  e nesta Corte.

DO RECURSO ADESIVO

A consumidora concentra o seu inconformismo sob três pilares: majoração 
da indenização por danos morais; incidência dos juros de mora da condenação a partir do 
evento danoso, e a elevação dos honorários sucumbenciais.
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Com relação ao aumento da indenização extrapatrimonial, tal pretensão 
não merece acolhimento, pelas mesmas razões esposadas quando do estudo do apelo do 
Banco do Brasil para aumentar tal numerário.

No tocante  aos juros de mora,  a  sentença impugnada estipulou  a  sua 
incidência a partir da sentença.

Todavia, tal fixação merece alteração, uma vez que aplicável à hipótese o 
preceituado na Súmula 54 do STJ, que proclama:

Súmula  54.  Os juros  moratórios  fluem a  partir  do  evento  
danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

Por fim, quanto ao requerimento de aumento da verba honorária, tenho 
que o patamar de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, esta na ordem de 
R$  2.643,23  (dois  mil,  seiscentos  e  quarenta  e  seis  reais  e  vinte  e  três  centavos),  
devidamente corrigida, se mostra desproporcional com relação as peculiaridades do caso 
e o grau de zelo do causídico vencedor.

Dessa forma, compreendo que a verba em comento deva ser majorada para 
20% (vinte por cento) da imputação, conforme autoriza a jurisprudência do Tribunal da 
Cidadania, a seguir:

PROCESSUAL  CIVIL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS 
SUCUMBENCIAIS. ART. 20, §§ 3º E 4º, DO CPC. VALOR  
IRRISÓRIO. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
7/STJ.  MAJORAÇÃO.  POSSIBILIDADE.
1.  Nos  termos  da  jurisprudência  do  STJ,  os  honorários  
advocatícios  são  passíveis  de  modificação  na  instância  
especial  tão  somente  quando  se  mostrarem  irrisórios  ou  
exorbitantes, o que ocorreu in casu.
2.  No caso dos autos, a verba honorária sucumbencial  
foi fixada em valor esse insuficiente para remunerar o  
trabalho  dos  causídicos,  que  atuaram  com  zelo  na  
demanda  por  eles  patrocinada,  merecendo  ser  
recompensados  financeiramente  de  forma  condigna,  
sob  pena  de  aviltamento  da  profissão  de  advogado,  
essencial ao funcionamento da Justiça.
3. A fixação dos honorários advocatícios não deve levar em  
consideração apenas e somente o valor da causa, mas o  
trabalho  desenvolvido  pelo  advogado,  assim  como  a  
complexidade da causa.
Honorários advocatícios majorados.
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 Agravo regimental improvido.
(STJ  -  AgRg  no  REsp  1399400/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS, 
SEGUNDA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 20/11/2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  
ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS 
PARA SE ADAPTAR AOS PADRÕES DE RAZOABILIDADE.  
PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  EXORBITÂNCIA  DO 
NOVO VALOR. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1.  A  jurisprudência  desta  Corte  entende  ser  possível  a  
revisão  dos  honorários  advocatícios  fixados  pelo  Tribunal  
estadual,  afastando-se  a  incidência  da  Súmula  n.  7/STJ,  
quando o valor arbitrado na origem é irrisório ou exorbitante.
2.  No caso concreto,  foram considerados o tempo de  
duração do processo, o valor dado à causa e o trabalho  
desenvolvido  pelos  patronos,  para  a  fixação  do  valor  
dos  honorários  advocatícios,  de  acordo  com  os  
parâmetros legais (art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC).
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp 33.287/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 04/06/2013).

Considerando  o  exposto,  o  recurso  adesivo  merece  provimento  parcial 
monocrático, pelo fato de a sentença impugnada confrontar jurisprudência consolidada do 
STJ.

Conforme  as  razões  expostas,   rejeito  as  preliminares de  violação  à 
dialeticidade  e  inépcia  recursal  suscitadas  pela  promovente;  nego  seguimento,  de 
plano, ao apelo do banco, com apoio no artigo 557, caput, do Código de Processo Civil, 
e  provejo parcialmente o recurso adesivo da promovente, de forma monocrática , 
com base no § 1º-A, do mesmo dispositivo, para determinar que os juros de mora da 
condenação incidam a partir do evento danoso e a verba honorária seja elevada para 
20% (vinte por cento) sobra a imputação.

P. R. I. 

Cumpra-se.

João Pessoa, 29 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR 

J/04 e J/11 (R)

Desembargador José Ricardo Porto
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