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ACÓRDÃO
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de Sá e Benevides
Apelante : Orlinaldo Vicente de Lima.
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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.  DESCONTOS  NO
CONTRACHEQUE.  USO  DE  DOCUMENTOS  POR  TERCEIRO.
RESPONSABILIDADE  DA  EMPRESA.  CONFIGURAÇÃO  DO
DANO  MORAL.  MAJORAÇÃO.  DEVIDA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL. JUROS DE
MORA.  A  PARTIR  DA  CITAÇÃO.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

—  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.

—  O julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório, deve se guiar
pelos  critérios  da  prudência  e  moderação,  visando,  sobretudo,  evitar  o
enriquecimento  ilícito  da  vítima  e  desestimular  a  indústria  das
indenizações, bem como que a reparação se torne insuficiente.

— Destarte, em relação ao valor fixado a título de danos morais, a quantia
de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se insuficiente e não atende ao caráter
pedagógico da reparação de ordem moral, devendo ser majorada para R$
6.000,00 (seis mil reais), considerando a total negligência do promovido
que permitiu a contratação de empréstimo por um terceiro sem o mínimo de
averiguação a respeito da identidade do contratante.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  antes
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça
do Estado,  por unanimidade,  dar provimento parcial ao recurso,  apenas para majorar o valor
atribuído a título de dano moral.



RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Orlinaldo  Vicente  de  Lima
contra a sentença de fls. 215/218, proferida pelo juízo da Comarca Única de Araçagi, nos autos da
presente Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c Indenização por Danos Morais,
movida pelo ora Apelante em face do Banco Bradesco Financiamento, que julgou procedente o
pedido inicial, para  declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação e, consequentemente,
condenar a empresa ré à cessação dos descontos e à devolução em dobro dos valores descontados
até então do autor, devidamente corrigido e atualizado pelo INPC, acrescidos de juros de mora de
1% (um por  cento)  ao  mês,  a  contar  da  citação,  referentes  à  operação  de  crédito  (contrato  nº
204372554), correspondentes as parcelas mensais subtraídas de seu benefício previdenciário até
aquele momento, devendo a parte promovida de se abster de efetuar quaisquer descontos relativos
aos presentes autos a partir de então.

Condenou, ainda, a parte promovida ao pagamento de indenização ao autor
à título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente também
pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e ao
pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  recurso  apelatório  (fls.  222/231),
requerendo a majoração do quantum indenizatório dos danos morais a um patamar de R$ 20.000,00
(vinte  mil  reais),  de modo a  se  harmonizar  com a  função social  da responsabilidade  civil.  Do
mesmo modo, requereu a majoração dos honorários advocatícios e que os juros de mora sejam
contabilizados a partir do evento danoso.

Contrarrazões fls. 256/270, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende a sua intervenção (fls. 278/281).

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, em que o autor/apelante
alega desconhecimento dos descontos em seu benefício previdenciário, em virtude de pagamento de
débito  que  não foi  por  ele  autorizado.  Dessa  forma,  requereu  a  condenação  de  devolução  dos
valores indevidamente descontados, bem como a reparação do dano moral sofrido.

O magistrado  de  primeiro  grau  julgou procedente  o  pedido  inicial,  para
declarar  nulo  o  contrato  e  condenar o  réu  (Banco  Bradesco)  a  pagar ao autor, a título  de
indenização por danos morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado,  o  promovente  apresentou  recurso  apelatório  requerendo  a
majoração do quantum indenizatório dos danos morais a um patamar de R$ 20.000,00 (vinte mil
reais), de modo a se harmonizar com a função social da responsabilidade civil. Do mesmo modo,
requereu a majoração dos honorários advocatícios e que os juros de mora sejam contabilizados a
partir do evento danoso.

Pois bem. 



Analisando os autos, percebe-se que a dívida que culminou nos descontos
no benefício previdenciário do apelante não foi por ele autorizado. Inclusive, o banco não juntou o
contrato para comprovar a solicitação do desconto. 

Assim, o proceder do apelado de descontar valores referentes a empréstimo
que não foi autorizado pelo suposto contratante, gera o dever de restituir o montante indevidamente
descontado. Nesse contexto, ainda que tal fato tenha se dado por culpa exclusiva de terceiro, no
caso de suposto estelionatário, a situação fática não exclui a responsabilidade do apelado.

Deste modo, não restou dúvida sobre o fato de que devem ser restituídos os
valores pagos (dano material), bem como a existência de dano moral. Contudo, alega o apelante
(promovente) que a sentença condenou no pagamento de dano moral em valor muito aquém do
devido, requerendo, dessa forma, a sua majoração. 

Em relação aos danos morais, trata-se de algo que deve ser apurado no caso
concreto, pois deve ser levado em conta o constrangimento e sofrimento que foi submetido o autor.

No que pertine à fixação do  quantum indenizatório, não há, na legislação
pátria, critérios para se aferir o valor monetário exato de uma indenização em virtude de danos
morais. Sendo assim, o julgador, ao fixar o valor do montante indenizatório, deve-se guiar pelos
critérios da prudência e moderação, visando, sobretudo, evitar o enriquecimento ilícito da vítima e
desestimular a indústria das indenizações, bem como que a reparação se torne insuficiente.

Nesse  sentido,  as  palavras  de  Humberto  Theodoro  Júnior  são  deveras
significativas:

“O  problema  haverá  de  ser  solucionado  dentro  do  princípio  do  prudente  arbítrio  do
julgador,  sem  parâmetros  apriorísticos  e  à  luz  das  peculiaridades  de  cada  caso,
principalmente em função do nível sócio-econômico dos litigantes e da maior ou menor
gravidade da lesão.” ( in RT 662/9).

Quanto a essa matéria,  o  Superior Tribunal de Justiça  se posiciona de
forma bastante elucidativa:

“CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PROTESTO INDEVIDO – PESSOA JURÍDICA –
DANO  MORAL –  PROVA DO  PREJUÍZO  –  DESNECESSIDADE  –  I.  O  protesto
indevido de título gera direito à indenização por dano moral, independentemente da prova
objetiva do abalo à honra e à reputação sofrida pela autora, que se permite, na hipótese,
facilmente presumir,  gerando direito a ressarcimento que deve, de outro lado, ser fixado
sem excessos, evitando-se enriquecimento sem causa da parte atingida pelo ato ilícito. II.
Precedentes do STJ. III. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (STJ – RESP 282757
– RS – 4ª T. – Rel. Min. Aldir Passarinho Junior – DJU 19.02.2001 – p. 00182) (grifo
nosso)

É sabido que o dano moral tem o objetivo de representar para a vítima, uma
satisfação moral,  uma compensação pelo  dano subjetivo  e,  também,  desestimular  o  ofensor  da
prática futura de atos semelhantes. 

Destarte, em relação ao valor fixado pelo magistrado a quo a título de danos
morais, a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) afigura-se insuficiente e não atende ao caráter pedagó-
gico da reparação de ordem moral, devendo ser majorada para R$ 6.000,00 (seis mil reais), conside-
rando a total negligência do promovido que permitiu a contratação de empréstimo por um terceiro



sem o mínimo de averiguação a respeito da identidade do contratante. Mantenho os juros de mora
do dano moral a partir da citação, considerando tratar-se de responsabilidade contratual.

Quanto aos honorários advocatícios, é sabido que sua fixação fica a critério
do  juiz,  que  deve  sempre  observar  os  princípios  da  equidade  e  razoabilidade  dispositivo
supracitado. 

Nesse entendimento:

TRIBUTÁRIO  –  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA  –  INATIVOS  –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE DE REVISÃO QUANDO
O VALOR É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. […] 2. A jurisprudência do STJ
firmou-se no sentido de que, uma vez vencida a Fazenda Pública, a fixação da
sucumbência  não  deve  se  estabelecer  em  valores  irrisórios  ou  exorbitantes.
Precedente:  "3.  A  razoabilidade,  aliada  aos  princípios  da  equidade  e
proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. A verba honorária
deve representar um quantum que valore a dignidade do trabalho do advogado e
não  locupletamento  ilícito. […]  (AgRg  no  Resp  977.181/SP,  relatado  por  Min.
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19.2.2008, DJ7.3.2008, p. 1).

APELAÇÃO  CÍVEL.  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  IRRESIGNAÇÃO
QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DE MINORAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO. Não é razoável a redução de verba ad-
vocatícia fixada em valor compatível com a atividade desenvolvida pelo profissional do
direito. (TJPB; AC 200.2009.043242-4/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 27/02/2013; Pág. 8)

No caso concreto, os honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor da condenação se mostram em consonância com os princípios da razoabilidade
e  proporcionalidade,  notadamente,  após  a  majoração  do  valor  atribuído  ao  dano  moral,  o  que
necessariamente aumenta o valor da verba honorária, não merecendo reforma nesse ponto. 

Feitas essas considerações, dou provimento parcial ao recurso apelatório,
apenas para majorar o valor atribuído aos danos morais ao patamar de R$ 6.000,00 (seis mil reais)
mantendo a sentença em seus demais termos.

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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Apelação Cível nº nº 0000878-63.2013.815.1201

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Orlinaldo  Vicente  de  Lima
contra a sentença de fls. 215/218, proferida pelo juízo da Comarca Única de Araçagi, nos autos da
presente Ação Declaratória de Inexistência de negócio jurídico c/c Indenização por Danos Morais,
movida pelo ora Apelante em face do Banco Bradesco Financiamento, que julgou procedente o
pedido inicial, para  declarar a nulidade do contrato objeto da presente ação e, consequentemente,
condenar a empresa ré à cessação dos descontos e à devolução em dobro dos valores descontados
até então do autor, devidamente corrigido e atualizado pelo INPC, acrescidos de juros de mora de
1% (um por  cento)  ao  mês,  a  contar  da  citação,  referentes  à  operação  de  crédito  (contrato  nº
204372554), correspondentes as parcelas mensais subtraídas de seu benefício previdenciário até
aquele momento, devendo a parte promovida de se abster de efetuar quaisquer descontos relativos
aos presentes autos a partir de então.

Condenou, ainda, a parte promovida ao pagamento de indenização ao autor
à título de danos morais, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), corrigido monetariamente também
pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação e ao
pagamento de custas e honorários advocatícios no valor correspondente a 10% (dez por cento) sobre
o valor da condenação.

Irresignado,  o  promovente  apresentou  recurso  apelatório  (fls.  222/231),
requerendo a majoração do quantum indenizatório dos danos morais a um patamar de R$ 20.000,00
(vinte  mil  reais),  de modo a  se  harmonizar  com a  função social  da responsabilidade  civil.  Do
mesmo modo, requereu a majoração dos honorários advocatícios e que os juros de mora sejam
contabilizados a partir do evento danoso.

Contrarrazões fls. 256/270, pela manutenção da sentença.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto  ausente  interesse  que
recomende a sua intervenção (fls. 278/281).



É o relatório.
  
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de fevereiro de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá Benevides
RELATOR
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