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APELAÇÃO  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO DE
DADOS  DO  AUTOR.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  QUE  A
ASSINATURA ERA VERDADEIRA. SENTENÇA PROCEDENTE.
RECURSO  PELA  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  E  PELA  PARTE
PROMOVENTE.  NEGLIGÊNCIA  CARACTERIZADA.  DANO
MORAL  CONFIGURADO.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.
NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO,  CONSIDERANDO  A
SITUAÇÃO VIVENCIADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA E
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES.  ADEQUAÇÃO  DOS  JUROS  DE  MORA
PARA  INCIDÊNCIA  À  PARTIR  DO  EVENTO  DANOSO.
SÚMULA 54/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ELEVAÇÃO
PARA  20%  SOBRE  O  VALOR  DA  CAUSA.  ACOLHIMENTO.
DESPROVIMENTO DO APELO DO BANCO E PROVIMENTO
PARCIAL  AO  RECURSO  ADESIVO  AVIADO  PELO
PROMOVENTE.

- Ao coletar os dados para realizar empréstimo bancário, a empresa
deve agir com a devida cautela, analisando com atenção e minúcia
os documentos apresentados pelo cliente. Caso assim não proceda,
aceitando  dados  incorretos  ou  falsos,  tem  ela  a  obrigação  de



reparar os prejuízos daí decorrentes.

- 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.  Observadas  tais  diretrizes,  e
analisando o caso dos autos, entendo que merece ser majorado o
quantum fixado. 

- O STJ tem entendimento pacificado que “tratando-se de reparação
por  danos  morais,  nas  hipóteses  em  que  a  responsabilidade  é
extracontratual,  os  juros  são devidos  desde  o  evento  danoso,  na
forma  da  Súmula  54/STJ”.(AgRg  no  AREsp  569.117/PA,  Rel.
Ministro  OG  FERNANDES,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
06/11/2014,  DJe  03/12/2014)  A  correção  monetária,  por  sua  vez,
correrá  a  partir  da  fixação  da  indenização  (Súmula  nº  362).  (A
correção monetária do valor da indenização do dano moral incide
desde a data do arbitramento)

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao  Apelo  e  dar
provimento  parcial  ao  Recurso  Adesivo,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a
decisão a súmula de julgamento de fl. 130.

Relatório

Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra sentença
que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de nulidade de ato
jurídico  com  inexistência  de  débito  e  indenização  por  danos  morais  proposta  por
Demétrius Luis Nunes Pereira em desfavor do Banco Santander (Brasil) S/A.

Na  sentença,  a  magistrada  julgou  procedente  os  pedidos,  para
declarar inexistente o débito que gerou a negativação do nome da parte autora; condenou
a demandada no valor de R$ 3.000,00 (três  mil reais)  a título de danos morais;  retirar
definitivamente o nome do autor do Serasa, relacionada a dívida discutida, bem como em
custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, recorre o banco aduzindo “que a condenação imposta
não condiz com os parâmetros adotados em casos análogos, bem como os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade que norteiam a matéria.”



Nestes termos pugna para que os valores fixados a título de danos
morais sejam minorados.

Igualmente não satisfeita,  a parte autora manejou recurso adesivo,
ressaltando da necessidade de  ser  majorada  a  condenação imposta  em primeiro  grau,
sustentando que a negativação levada a efeito pelo banco foi fundada em decorrência de
um contato que não foi firmado pelo autor. 

Adiante, discorre acerca da necessidade da alteração do termo inicial
para incidência da correção monetária e juros de mora, para que incidam a partir da data
do evento danoso,  bem como pela elevação do percentual  dos honorários advocatícios
para 20% sobre o valor da condenação. Nestes termos, pede provimento.

Contrarrazões da autora pleiteando o desprovimento do recurso de
apelação. (fls. 106/112)

Sem contrarrazões  ao  recuro adesivo,  pelo  banco  demandado.  (fl.
122v)

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 82 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A princípio, fundamental  destacar que a controvérsia em deslinde
almeja  discutir  a  suposta  ocorrência  de  fraude  em  contrato  de  financiamento  de
motocicleta, em 29/02/2014, no nome do promovente, o que resultou um débito no importe
de  R$  19.522,44  (dezenove  mil  quinhentos  e  vinte  e  dois  reais  e  quarenta  e  quatro
centavos), e consequente inscrição em órgão de restrição ao crédito.

Na inicial, sustentou o autor que nunca realizou qualquer contrato
com  a  instituição  financeira  e  que  toda  a  documentação  apresentada  era  fraudada,
realizada em outro Estado (São Paulo), divergindo, inclusive, as assinaturas.

Nas  contrarrazões,  o  promovido  atribuiu  a  culpa  a  terceiro,
realizador da fraude e consequente inexistência do dever de indenizar.

Conforme relatado, a magistrada julgou procedente os pedidos, para
declarar inexistente o débito que gerou a negativação do nome da parte autora; condenou
a demandada no valor de R$ 3.000,00 (três  mil reais)  a título de danos morais;  retirar
definitivamente o nome do autor do Serasa, relacionada a dívida discutida, bem como em
custas e honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da condenação.



Adentrando-se  na  análise  da  casuística,  faz-se  imprescindível
asseverar  que  o  conjunto  probatório  colacionado  aos  autos  denota,  efetivamente,  a
ocorrência  de  fraude  em  redor  de  contrato  de  financiamento  falsamente  atribuído  ao
promovente, feito este que importou na negativação do seu nome em cadastro de restrição
ao crédito. 

É salutar o destaque de que a empresa ré não carreou aos autos um
escorço  probatório  apto  a  desconstituir  o  direito  levantado  pela  parte  consumidora,
deixando de demonstrar que a operação bancária fora contratada de forma legal,  pelo
promovente,  deixando de demonstrar fatos  impeditivos, modificativos ou extintivos do
direito da autora, consoante art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC, in verbis:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[…]

VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,  inclusive  com  a
inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências; 

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[…]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Seguindo o raciocínio acima, vem se manifestando de modo pacífico
a  jurisprudência  pátria,  consoante  denotam  as  seguintes  ementas  dos  mais  variados
tribunais pátrios, abaixo:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA.
JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSTITUIÇÕES  BANCÁRIAS.
DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS
POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO
INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1.  Para efeitos  do
art.  543-C  do  CPC:  As  instituições  bancárias  respondem
objetivamente  pelos  danos  causados  por  fraudes  ou  delitos
praticados por terceiros -  como, por exemplo,  abertura de conta-
corrente  ou  recebimento  de  empréstimos  mediante  fraude  ou
utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade
decorre  do  risco  do  empreendimento,  caracterizando-se  como
fortuito  interno.  2.  Recurso  especial  provido.  (REsp  1199782⁄PR,



Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011

Portanto,  assim como ressaltado na sentença  recorrida,  caberia  ao
banco  demando  agir  com  mais  prudência  na  conferência  da  documentação  antes  de
realizar qualquer tipo de negociação, devendo responder pela falha grave cometida.

Superada tal  análise e procedendo-se ao exame dos danos morais
pretendidos,  emerge  que  comprovados  foram  os  prejuízos  ocasionados  à  esfera
psicológica da parte consumidora, em decorrência, sobretudo, da negligência do banco em
contratar financiamento de veículo com documentação fraudulenta,  lesões aquelas  que
suplantaram o patamar dos meros aborrecimentos, alçando-se à categoria de verdadeiros
danos passíveis de reparação civil.

Tal é o que ocorre uma vez que enormes foram os constrangimentos
ocasionados em razão do contrato falsamente atribuído ao promovente, devendo-se frisar,
neste sentido, que tal situação culminou com a negativação do seu nome, junto ao Serasa.

Assim, pois, é inegável o abalo extrapatrimonial por si sofrido, não se
podendo duvidar que eventuais limitações nos rendimentos implicam, sim, em inúmeros
prejuízos psicológicos.

Neste  ponto,  outra  não  poderia  ser  a  solução  senão  a
desconsideração do débito e condenação do banco ao pagamento de uma indenização por
danos morais. Sob tal entendimento, há de se perquirir, no presente momento, acerca do
valor da fixação dos danos morais.  Assim, quanto ao valor arbitrado a título de lesões
imateriais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 238.173, cuja relatoria
coube ao Ministro Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para
a  quantificação  do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com
moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto” (grifou-se).

Neste particular, transcrevo o seguinte julgado:

“[...] 3. É assente que o  quantum indenizatório devido a título de
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em
conta  a  capacidade econômica  do  réu.  4.  A  jurisprudência  desta
Corte Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum
deve ser arbitrado pelo juiz de maneira que a composição do dano
seja proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade
e da solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar
que a indenização não visa reparar a dor, a tristeza ou a humilhação
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que
não impede que se fixe um valor compensatório, com o intuito de
suavizar o respectivo dano. [...]” (STJ - REsp 716.947/RS -  Rel. Min.



Luiz Fux – T1 - DJ 28.04.2006 p. 270).

Destarte,  a  indenização por dano moral  deve ser  fixada  mediante
prudente  arbítrio  do  juiz,  de  acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  a
finalidade  compensatória,  a  extensão  do  dano,  bem  como  o  grau  de  culpa.
Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar  enriquecimento  sem causa,  nem pode  ser
ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente.

Ou seja, referida indenização pretende compensar a dor dos lesados
e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a conduta
violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade humana.
Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o e desestimulando-o
em relação a novas condutas.

Diante disso, considerando as particularidades do caso, entendo que
o quantum de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado em primeiro grau, se mostra aquém dos
transtornos suportados, devendo ser majorada a condenação para a quantia de R$ 6.000,00
(seis  mil  reais),  tendo em vista que esse valor não importa  incremento patrimonial  da
vítima,  mas  busca  a  minoração  da  repercussão  negativa  do  fato  e  um  desestimulo  à
reincidência. 

Com relação a insurreição do promovente quanto a necessidade de
alteração do termo inicial para incidência de correção monetária e juros de mora, merece
prosperar  somente  quanto  aos  juros  de  moralidade,  considerando  que  o  STJ  tem
entendimento pacificado que “tratando-se de reparação por danos morais, nas hipóteses
em  que  a  responsabilidade  é  extracontratual,  os  juros  são  devidos  desde  o  evento
danoso,  na  forma da  Súmula  54/STJ”.(AgRg no AREsp 569.117/PA,  Rel.  Ministro  OG
FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 03/12/2014).

Já quanto a correção monetária, por sua vez, deve correr a partir da
fixação da indenização (Súmula nº 362), assim como disposto na Sentença.

Por  fim,  no  tocante  a  condenação  em  honorários  advocatícios,
entendo que também merecem reforma, para que seja elevado para o patamar de 20%
(vinte por cento) sobre a condenação, considerando a natureza da causa, o zelo e  trabalho
desenvolvido pelo advogado da parte autora. 

Expostas  estas  considerações,  nego provimento  à  apelação  e  dou
provimento parcial ao recurso adesivo, majorando a indenização por danos morais para
R$ 6.000,00 (seis mil reais), incidam os juros de mora à partir desde o evento danoso,
bem como para que seja majorada a condenação em honorários advocatícios para 20%
(vinte por cento) sobre o valor da condenação.

 É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, negar  provimento  ao  Apelo  e  dar
provimento parcial ao Recurso Adesivo, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Exma Dra. Marilene de Lima Campos de
Carvalho, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
 Relator


