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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
DANOS  MORAIS.  FINANCIAMENTO  E
EMPRÉSTIMOS  FIRMADOS  JUNTO  A
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO
INDEVIDA  DOS  DADOS  DE  IDENTIFICAÇÃO  DO
CLIENTE.  NEGATIVAÇÃO  DO  NOME.  MÁ
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  CONDUTA
NEGLIGENTE. RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO
CORRETAMENTE FIXADA. ACERTO DA DECISÃO
RECORRIDA. DESPROVIMENTO. 

- Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,
quais  sejam:  ação  ou  omissão  do  agente,  nexo
causal  e  o  dano.  Este  teve  como  causa  direta  e
imediata o ato de o Banco promovido não ter tomado
as devidas cautelas na conferência dos documentos
do  tomador  do  empréstimo  e  do  financiamento,  a
ponto  de  permitir,  ao  que  tudo  indica,  que  um
estranho tenha se valido dos dados de identificação
da cliente para firmar, indevidamente, tais contratos.

- A ocorrência de possíveis fraudes nas operações
bancárias insere-se no risco do negócio da Ré, cujo
ônus  não  pode  ser  repassado  ao  Autor/Apelado,
pois a concessão de crédito a terceiro que se utiliza
do sistema financeiro intermediado pelo Banco para
obter  vantagem  indevida  por  meio  de  dados
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pessoais  do  consumidor  é  ato  ilícito  causador  de
dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá
responder objetivamente, nos termos da Súmula nº
479 do STJ.

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir
de estímulo à violação de direitos personalíssimos
de outrem. Estando a Sentença em conformidade
com tais paradigmas, o valor da condenação deve
ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER EM PARTE  a  Apelação Cível, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 98. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A,

inconformado com a Sentença proferida nos autos da Ação de Declaração de

Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais movida por

Lázaro Garcia da Silva, na qual a Juíza da 2ª Vara da Comarca de Pombal

julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica

combatida, determinando a retirada do nome do Autor dos órgãos de restrição

ao crédito,  e impor ao Promovido o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil

reais) a título de danos materiais.

Em suas razões recursais, o Apelante renovou, em suma, as

mesmas alegações expostas na Contestação.  Disse que saques e compras

realizadas  com  cartão  e  senha  são  de  responsabilidade  do  cliente,  e  que

bloqueou o cartão logo após solicitado pelo Autor/Apelado. Aduziu, que instado

a se manifestar acerca de indício de fraude, imediatamente, instaura processo

administrativo. Entretanto, em momento algum foi procurado pelo Promovente

para solucionar o aludido problema. Aventou que não pode ser imputada ao

Banco a responsabilidade por fato de terceiro. 

No mais,  alegou que não restou devidamente comprovada a

ocorrência dos danos morais, eis que havendo dívida a negativação foi lícita.
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Por  fim,  pugnou  pela  redução  dos  honorários  advocatícios

fixados na Sentença (fls. 61/75). 

Devidamente  intimado,  o  Autor/Apelado  pugnou  pelo

desprovimento do Recurso, afirmando que o próprio Banco reconheceu que as

operações financeiras discutidas foram objeto de fraude (fls. 82/85)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 92/93).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que foi posto, na petição inicial,

a versão de que o Autor, ao procurar a CDL para extrair certidão acerca de

eventual registro de inadimplência,  constatou a ocorrência de apontamentos

em seu nome, todos realizados pelo Banco do Brasil em decorrência de 04

(quatro)  operações creditícias no valor de R$ 86.910,24 (oitenta e seis  mil,

novecentos e dez reais e vinte e quatro centavos), sendo dois financiamentos,

um Cartão e um empréstimo.

Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano.

Dessa forma, dúvida não há de que a atitude do Recorrente se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata  o  ato  de  não  ter  tomado as  devidas  cautelas  na  conferência  dos

documentos do tomador do empréstimo, do financiamento e do cartão, a ponto

de permitir, ao que tudo indica, que um estranho tenha se valido dos dados de

identificação do Autor para contratar, indevidamente, esses serviços.

“In casu”, o Recorrente, apesar de haver alegado que para a

efetivação  dos  contratos  são  exigidas  cópias  de  todos  os  documentos
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comprobatórios  dos  dados  repassados  pelos  clientes,  em momento  algum,

sequer juntou aos autos os aludidos instrumentos de contrato, não obstante

todo o aparato administrativo e burocrático de que é possuidor.

Nessa senda, ao caso, sim, se mostrava autorizada a aplicação

da inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista

que o Autor afirmou que jamais formalizou tais contratos, cabendo ao Banco

comprovar que houve sim formalização de tais serviços. Mas assim não o fez. 

 Outrossim,  a  ocorrência  de  possíveis  fraudes  na  referida

operação  insere-se  no  risco  do  negócio  do  Réu,  cujo  ônus  não  pode  ser

repassado ao Requerente. A concessão de crédito a terceiro que se utiliza do

sistema financeiro, e obtém vantagem indevida por meio de dados pessoais do

consumidor,  é  ato  ilícito  causador  de  dano  moral,  pelo  qual  a  Instituição

Financeira deverá responder objetivamente, nos termos da Súmula nº 479 do

STJ.

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. 

Não bastasse isso, o Apelante, indevidamente, ainda negativou

o nome do Autor nos cadastros de maus pagadores, circunstância que por si só

já configuraria a violação aos direitos da personalidade a ponto de autorizar o

pagamento de indenização por danos morais. 

Dessa forma,  estabelecido,  assim,  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade, cabe ao banco Apelante o dever de indenizar. Senão, veja-se:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  TELEFONIA.
COBRANÇA  POR  SERVIÇO  NÃO  CONTRATADO.
CONTRATAÇÃO  DE  OUTRA  LINHA  DE  TELEFONE
CELULAR  NÃO  COMPROVADA.  VALORES
REFERENTES  À  LINHA  TELEFÔNICA  QUE  NÃO
UTILIZOU.  COBRANÇA  INDEVIDA.
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DÉBITO.  SENTENÇA
REFORMADA.  A  autora  sustentou  ter  recebido  uma
fatura  relativa  a  outro  número  de  celular,  do  qual
desconhecia qualquer tipo de contratação, no valor de R$
713,57. Telas de sistema inseridas na peça contestatória
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que  não  bastam  como  prova  da  contratação.  Cabível,
portanto, a desconstituição do débito como requerido na
inicial.  Sentença  que  merece  ser  reformada  para
desconstituir  o débito. RECURSO PROVIDO.  (TJ-RS -
Recurso  Cível:  71005554977  RS,  Relator:  Roberto
Carvalho  Fraga,  Data  de  Julgamento:  01/03/2016,
Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 03/03/2016)

Ressalte-se, ainda nessa mesma trilha, que o art. 14 do Código

de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde,

de  forma  objetiva,  pela  reparação  de  todos  os  danos  causados  aos

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.

Portanto,  não  há  como  eximir  o  Promovido/Recorrente  da

obrigação de indenizar,  tampouco acatar  a  argumentação de que antes  de

ajuizar a Ação o consumidor teria que comunicar ao Banco. O ato ilícito já

estava  consumado  quando  da  falha  do  serviço  que  permitiu  a  utilização

fraudulenta dos dados do cliente, que já penalizado com tal situação, não pode

ser obrigado a suportar todos os efeitos da negativação e do uso indevido de

sua documentação, enquanto a burocracia interna do banco apurasse os fatos.

No tocante ao valor dos danos morais, tem-se que a sanção

pecuniária deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Esse critério é utilizado para que se alcance um duplo objetivo,

visando sempre condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa

importância em dinheiro, de modo a puni-lo, desestimulando-o da prática futura

de  atos  semelhantes  e,  com  relação  ao  Autor,  compensá-lo  com  uma

importância proporcional a extensão do abalo, razões pelas quais, utilizando-se

dos critérios da equidade e da razoabilidade, tenho a reparação indenizatória

fixada R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não merece ser reparada. 

Por  fim,  melhor  sorte  não  assiste  ao  Recorrente  quanto  ao

valor dos honorários advocatícios fixados na Sentença, eis que ilógico admitir
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que um profissional com graduação superior recebe quantia inferior a que foi

estabelecida  pela  Juíza  “a  quo”,  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da

condenação, por um trabalho que se dedicou por mais de dois anos, ainda que

de baixa complexidade.

Isso posto, DESPROVEJO a presente Apelação Cível, 

Em  face  do  trabalho  adicional  realizado  pelo  Advogado  do

Autor/Apelado, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento)

sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora 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, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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