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Danielle Ismael C. Macedo)
 

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE 
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS  E 
CANCELAMENTO  DE  CONTRATO.  CONSUMIDOR. 
ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE  EM  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO.  PROVA  DOCUMENTAL  QUE  NÃO 
CORROBORA  A  PRETENSÃO  AUTORAL.  ASSINATURAS 
QUE  NÃO  APRESENTAM  INDÍCIOS  DE  FALSIFICAÇÃO. 
PRESCINDBILIDADE DE PROVA TÉCNICA PELO AUTOR. 
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I,  DO CPC. EXIGIBILIDADE 
DO  CONTRATO  E  INEXISTÊNCIA  DE  DANOS  MORAIS. 
IMPROCEDÊNCIA  QUE  SE  IMPÕE.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE  DO  STJ.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557, 
CAPUT,  DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Segundo  entendimento  dos  Tribunais,  “Para  anulação  de 
contrato  celebrado,  exige-se  a  presença  de  vícios  do  ato 
jurídico, como o erro, dolo, coação, simulação ou fraude, com a 
apresentação de provas concludentes a respeito, o que não se 
verifica no caso concreto. Apelação cível não provida”1.

-  “A  parte  autora  deve  produzir  um  mínimo  de  material 
probatório  a  indicar  a  veracidade  das  suas  alegações.  Na 
espécie, apresentado o contrato firmado, cabia ao autor provar 
a  alegação  de  falsidade  da  assinatura.  Não  requerida  prova 

1 TJPR, AC 7085638 PR, Relator: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 06/04/2011, 16ª Câmara Cível.



pericial nem trazidos aos autos outros documentos que dessem 
guarida  ao  alegado,  a  improcedência  da  demanda  deve  ser 
mantida. Negativa de seguimento à apelação”2.

-  Consoante  Jurisprudência  dominante  do  Colendo STJ,  “Ao 
autor,  incumbe a prova dos atos constitutivos de seu direito. 
Em que pese a indiscutível aplicação da inversão do ônus da 
prova ao CDC, tal instituto não possui aplicação absoluta.  A 
inversão  deve  ser  aplicada  'quando,  a  critério  do  juiz,  for 
verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele  hipossuficiente, 
segundo as regras ordinárias de experiências'”3.

-  Nos termos do artigo 557,  caput,  do CPC, “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”.
 
VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram 

como partes as acima nominadas.

ACORDA  a  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 249.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  contra  decisão 
monocrática,  que negou seguimento  à  apelação interposta  pela  ora  agravante,  por 
entender  que  a  matéria  por  ele  levantada  está  em  confronto  com  jurisprudência 
dominante das Cortes Superiores e desta Corte.

Suscita o agravante,  em breve síntese:  que comprovou que foi 
induzida a erro, na medida que a agravada fez acreditar que estava assinando uma 
proposta  de  crédito,  quando,  na  realidade,  estava  assinando  um  contrato  de 
financiamento.

Assevera que a agravada entregou o suposto veículo adquirido à 
pessoa diversa da agravante, que sequer o conhece e que o Relator não deu adequada 
solução ao caso.

Por  fim,  pugna  pela  reconsideração  da  decisão  ou  pelo 
provimento do agravo.

2 TJRS, Relator: Marcelo Cezar Muller, Data de Julgamento: 18/12/2012, Décima Câmara Cível.
3 STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi - DJe 22/08/2008.



É o relatório.

VOTO.

Conheço do recurso, porquanto adequado e tempestivo. Porém, 
nego-lhe provimento pelas razões que seguem.

Através do presente agravo interno, o recorrente pleiteia que seja 
reformada a decisão de minha lavra,  que negou seguimento ao recurso oficial  e à 
apelação interposta pelo Estado da Paraíba, ora agravante.

Por  oportuno,  transcrevo  a  fundamentação  da  decisão  ora 
recorrida:

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística posta 
em deslinde,  há  de  se  adiantar  que  o  presente  apelo  não  merece 
qualquer  provimento,  porquanto  a  decisão  atacada  se  afigura 
irretocável e isenta de vícios.

A esse respeito, fundamental destacar que a controvérsia em apreço 
transita em redor de suposta fraude em contrato de financiamento 
firmado com a entidade financeira apelada, feito este no valor de R$ 
22.595,25 (vinte e dois mil, quinhentos e noventa e cinco reais e vinte 
e cinco centavos), e o qual nunca fora pactuado pela consumidora. 
Por  esta  razão,  pleiteia  a  nulidade  da  avença,  bem  como,  a 
condenação do banco promovido ao pagamento de uma indenização 
por danos morais.

Pois  bem.  Compulsando-se  os  autos  e  examinando-se  a  prova 
documental  produzida,  único  meio  de  prova  requerido  pelos 
litigantes,  constata-se,  inequivocamente,  que  a  argumentação 
recursal  trazida  à  colação  pelo  polo  autoral  não  possui  respaldo 
fático nem, tampouco, probatório.

Neste  viés,  é  salutar  o  destaque  de  que,  a  partir  das  cópias  do 
contrato juntadas ao caderno processual, não se vislumbra qualquer 
indício de fraude no contrato impugnado, de modo que não restaram 
evidentes, sequer, ao arrepio das arguições exordiais, irregularidades 
em torno das assinaturas apostas no instrumento pactuado, as quais 
se mostram em inteira conformidade com os autógrafos consignados 
nos documentos pessoais da insurgente e, igualmente, em contrato 
anterior válido e efetivamente contratado pelo mesmo.

Como muito bem salientado pelo MM. Juiz a quo “Registre-se que 
inexiste, no caderno processual, qualquer documento que comprove 
fraude  contra  a  autora,  como  dito  na  exordial,  tampouco  que  a 



mesma nunca  esteve na posse do  bem,  até  porque,  como visto,  o 
CRLV está em seu nome, tendo assinado termo de responsabilidade 
sobre  multas,  fl.  125,  restando  provada  a  anuência  da  autora  na 
avença, inexistindo fraude”.

À luz  desse raciocínio,  emerge que  o  polo recorrente  não  lograra 
qualquer  êxito  na  comprovação  de  seus  indícios  de  prova,  não 
restando  demonstrado  os  vícios  no  negócio  jurídico  que  alega 
sofrera. Nesses termos, limitando-se às provas coligidas e não tendo 
restado clara, a olho nu, a falsidade das assinaturas impugnadas pela 
autora, verifica-se que a mesmo não se desincumbira de seu ônus de 
prova, nos termos do artigo 333, I, do CPC.

Referido entendimento é imperioso, eis que, mesmo a despeito de a 
demanda envolver uma relação de consumo, a inversão do ônus da 
prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, não deve ser aplicada 
irrestritamente  a  ponto  de  eximir  a  demandante  da  produção  de 
qualquer  indício de prova.  Cabe  ao  consumidor,  nestes  termos,  a 
prova dos atos constitutivos de seu direito que não se relacionam à 
hipossuficiência do consumidor, qual seja, in casu, a demonstração 
da falsificação da assinatura do autos.

Corroborando o exato raciocínio consagrado nos parágrafos acima, 
essencial  se  faz  a  transcrição  da  Jurisprudência  dominante  do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do  Consumidor. 
Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição 
inicial. Decisões anteriores fundadas nas provas acostadas aos autos. 
Impossibilidade de reexame. Súmula 7/STJ.  Não comprovação dos 
alegados danos materiais e morais sofridos. - Ao autor, incumbe a 
prova  dos  atos  constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a 
indiscutível  aplicação  da  inversão  do  ônus  da  prova  ao  CDC,  tal 
instituto não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada 
“quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for 
ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.1

Assim, pois, nas lides que tenham por objeto relações de consumo, 
não  deve vigorar  a  regra  absoluta  da inversão do onus  probandi, 
devendo a mesma ser temperada com a regra do artigo 333, do CPC. 
Em outras palavras, referido instituto consumerista (Art. 6º, VIII, do 
CDC)  somente deve  incidir,  mitigando a  distribuição do  ônus  de 
prova do CPC, após a valoração, pelo magistrado, da parte que, in 
concreto, tem mais condições de suportar tal dever.

Trasladando-se tal entendimento à conjuntura dos autos, constata-se, 
inequivocamente,  que  a  prova  quanto  à  veracidade  da  assinatura 



aposta  no  contrato  impugnado  e  apresentado  deve  recair  sobre  a 
própria autora, obrigação esta que não fora cumprida na casuística, 
de forma que a improcedência do pedido determinada pelo Juízo a 
quo se afigurou imperativa.

Ratificando  o  entendimento  supra  a  respeito  da  atribuição,  ao 
promovente, do ônus de prova quanto à demonstração da falsidade 
de  contratos  de  consumo,  fundamental  destacar  a  Jurisprudência 
pátria, infra:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  TELEFONIA  MÓVEL. 
COBRANÇA DE DÉBITO IMPUGNADO MEDIANTE ENVIO DE 
FATURAS  À  RESIDÊNCIA  DO  CONSUMIDOR.  CONTRATO 
SUPOSTAMENTE  CELEBRADO NO NOME  DO PROMOVENTE 
POR  TERCEIRO  FRAUDADOR.  CULPA  RELATIVA  À  ANÁLISE 
DA  DOCUMENTAÇÃO  APRESENTADA.  SUPOSTA 
NEGATIVAÇÃO EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 
5.000,00.  CANCELAMENTO DA SUPOSTA NEGATIVAÇÃO, SOB 
PENA DE MULTA DIÁRIA. RECURSO. AUSÊNCIA DE PEDIDO 
DE  CANCELAMENTO  DE  NEGATIVAÇÃO,  SEQUER 
MENCIONADA.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  ANULAÇÃO 
DA SENTENÇA, NESTE PONTO. FRAUDE DE TERCEIRO NÃO 
COMPROVADA.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  ILAÇÃO  DO  JUÍZO 
DESPROVIDA  DE  SUBSTRATO  TÉCNICO.  PRONTO 
CANCELAMENTO DO PLANO. INEXISTÊNCIA DE VILIPÊNDIO 
À DIGNIDADE DO PROMOVENTE.  MERO DISSABOR.  DANO 
MORAL  NÃO  CO\FIGURADO.  REFORMA  DO  ARESTO  NA 
PARTE  NÃO  ANULADA.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
PROVIMENTO. 0 mero envio de cobrança de débito impugnado à 
residência do consumidor não configura dano moral, se não houve 
maiores  implicações  em prejuízo  da  sua  honra.  A  conclusão  pela 
fraude  em assinatura  aposta  em contrate  c  prece  de  manifestação 
pericial,  caso não  se  vislumbre diferença grosseira,  perceptível  d° 
Mano, ente ,  e grafia constante do instrumento e dos documentos 
pessoais do autor, e sobre este recai o ônus de requerer a produção 
da prova, art. 333, I. do Código de Processo Civil. (TJPB, Processo nº 
00120090099779001,  4  CAMARA  CIVEL,  Rel.  DES.  ROMERO 
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, 18/06/2012).

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL. 
DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÍVIDA.  INSCRIÇÃO 
RESTRITIVA. A parte autora deve produzir um mínimo de material 
probatório  a  indicar  a  veracidade  das  suas  alegações.  Na  espécie, 
apresentado o contrato firmado, cabia ao autor provar a alegação de 
falsidade da assinatura. Não requerida prova pericial nem trazidos 
aos  autos  outros  documentos  que  dessem  guarida  ao  alegado,  a 



improcedência  da  demanda  deve  ser  mantida.  Negativa  de 
seguimento à apelação.  (TJRS, 70050899905, 10ª Câmara Cível, Rel. 
Marcelo Cezar Muller, 18/12/2012).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGRAVO  RETIDO.  AUSÊNCIA  DE 
REITERAÇÃO.  NÃO  CONHECIMENTO.  RESPONSABILIDADE 
CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  POR 
INSCRIÇÃO  NOS  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES. 
ABERTURA  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  PARA  A 
AQUISIÇÃO  DE  MERCADORIAS.  FRAUDE  NÃO 
COMPROVADA.  DOCUMENTO  APRESENTADO  PELOS 
DEMANDADOS CONSTANDO ASSINATURA SUPOSTAMENTE 
COMO SENDO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE 
PERÍCIA.  VALIDADE  DA  PROVA.  DANOS  NÃO 
CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1) Não há nenhuma 
razão  para  que  o  documento  apresentado  pelos  demandados,  a 
pedido da magistrada, não seja considerado como prova extintiva do 
direito da parte autora,  porquanto cabe ao julgador determinar as 
provas necessárias à instrução do processo, conforme inteligência do 
art. 130 do CPC. Ademais, devidamente oportunizada a parte autora 
se  manifestar  quanto  ao  documento.  2)  Apesar  de  a  Magistrada 
supostamente não deter conhecimento técnico na área de grafologia 
a ponto de reconhecer como válida e da autora a assinatura posta no 
documento juntado pelos demandados,  cabia a parte demandante, 
nos termos do art. 333, I, do CPC provar que a assinatura não era sua, 
requerendo a realização de perícia, mesmo se tratando de relação de 
consumo, onde aplicadas às regras do CDC. Desta feita, demonstrada 
a  verossimilhança  da  defesa,  não  há  falar  em  dano  moral 
indenizável.  PRELIMINAR  CONTRA-RECURSAL  ACOLHIDA. 
APELO DESPROVIDO.  (TJRS,  70036087575,  5ª  Câmara Cível,  Rel. 
Gelson Rolim Stocker, 30/03/2011).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE OU 
INEFICÁCIA  DE  ATO  OU  NEGÓCIO  JURÍDICO  OU 
ANULABILIDADE  DE  AVAL  C/C  PEDIDO  DE  TUTELA 
ANTECIPADA.  ALEGAÇÃO DE QUE ASSINOU O CONTRATO, 
SEM LER, E QUE LHE FOI AFIRMADO QUE A GARANTIA DO 
EMPRÉSTIMO  CONTRAÍDO  PELA  SUA  CUNHADA,  AINDA 
PASSARIA PELA ANUÊNCIA DO SEU MARIDO. ALEGAÇÃO DE 
INDUÇÃO EM ERRO, FACILITADO PELA LIGAÇÃO FAMILIAR. 
ASSINATURA COMO DEVEDORA SOLIDÁRIA EM CONTRATO 
DE  FINANCIAMENTO  COM  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA  EM 
GARANTIA. ALEGAÇÕES FRÁGEIS. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, 
DO  CPC.  RECONHECIMENTO  DA  PRÓRPIA  DESÍDIA  NA 
CONTRATAÇÃO.  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO  NÃO 
DEMONSTRADO. Para anulação de contrato celebrado, exige-se a 
presença  de  vícios  do  ato  jurídico,  como  o  erro,  dolo,  coação, 
simulação ou fraude, com a apresentação de provas concludentes a 



respeito, o que não se verifica no caso concreto. Apelação cível não 
provida. (TJPR, AC 7085638, Rel. Paulo Cezar Bellio, 06/04/2011, 16ª 
Câmara Cível).

Nesse  diapasão,  verificando-se  que  a  autora  não  lograra  êxito  na 
demonstração  da  fraude  contratual  alegada,  bem  como  na 
demonstração  de  ocorrência  de  qualquer  vício  dos  negócios 
jurídicos,  emerge a  impossibilidade  de acolhimento de seu pleito 
recursal, de modo que não merece subsistir, ademais, a pretensão de 
condenação  dos  promovidos  ao  pagamento  de  indenização  por 
danos  morais,  eis  que,  ausentes  os  requisitos  à  configuração  do 
dever de indenizar. 

Sob tal prisma, destaque-se a seguinte ementa:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C  DANOS  MORAIS  -  RESCISÃO 
UNILATERAL - CONTRATO DE SEGURO - PREPOSTO - FRAUDE 
- ASSINATURA - NÃO COMPROVAÇÃO. Incumbe ao autor trazer 
aos autos a prova da veracidade de suas alegações,  nos termos do 
artigo 333, I do CPC, e em não o fazendo, arrisca-se a ver seu pedido 
julgado improcedente. Para que se imponha o dever de indenizar, 
necessária  a  comprovação  dos  requisitos  subjetivos  da 
responsabilidade civil, quais sejam, o dano, a ilicitude da conduta e 
o  nexo  causal  entre  ambos.  (TJ-MG  104070601110740011,  JOSÉ 
AFFONSO CÔRTES, 24/09/2008).

Por fim, urge ressaltar que o artigo 557, caput, do Código de Processo 
Civil vigente, preceitua que “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”.

Em razão de tais considerações, com fulcro no artigo 557, caput, do 
CPC,  assim como,  na  Jurisprudência  dominante  do  Colendo  STJ, 
nego  seguimento  ao  recurso  apelatório,  mantendo  incólumes  os 
exatos termos da decisão de primeiro grau objurgada.”

Como se verifica,   a decisão vergastada está de acordo com a 
jurisprudência dominante das Cortes Superiores e desta Corte de Justiça, razão pela 
qual deve ser mantida, haja vista o disposto no art. 557, caput, do CPC.

Diante do exposto, sem maiores delongas,  nego provimento ao 
agravo interno, mantendo na íntegra a decisão objurgada. 

É como voto.



DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao 
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Desembargador Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Dr. Miguel 
de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o Desembargador Des. João Alves 
da Silva) e os Excelentíssimos Desembargadores Romero Marcelo da Fonseca Oliveira 
e Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente  o  representante  do  Ministério  Público,  na  pessoa  do 
Excelentíssimo Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 04 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Relator


