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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000420-97.2015.815.0741

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: Banco Bradesco Financiamentos S/A – Adv. Andrea Formiga D 
de Rangel Moreira – OAB/PE nº 26.687

Apelado: Antonia Camelo da Silva – Adv.: Leomando Cezário de Oliveira 
– OAB/PB nº 17.288

EMENTA: AÇÃO  DECLARATÓRIA
DESCONSTITUTIVA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS
MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  NÃO
COMPROVADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14
DO  CDC.  DESCONTOS  INDEVIDOS.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO  42  DO  CDC.  DANOS  MORAIS.
CONFIGURAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
VALOR  PROPORCIONAL  E  RAZOÁVEL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.
-  Art.  14  -  CDC:  O  fornecedor  de  serviços
responde,  independentemente  da  existência
de culpa, pela reparação dos danos causados
aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação  dos  serviços,  bem  como  por
informações  insuficientes  ou  inadequadas
sobre sua fruição e riscos.”
- O dano moral tem por objetivo representar
para  a  vítima  uma  satisfação  moral,  uma
compensação pelo dano subjetivo e, também,
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desestimular  o  ofensor  da  prática  futura  de
atos  semelhantes,  deste  modo,  o  quantum
indenizatório deve ser fixado analisando-se a
repercussão  dos  fatos,  amparando-se  nos
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível hostilizando sentença (fls.
94/102) do Juízo de Direito da Comarca de Boqueirão/PB que, nos autos
da Ação Declaratória Desconstitutiva de Débito c/c Danos Morais e Pedido
de Tutela Antecipada ajuizada por Antonia Camelo da Silva contra o
Banco Bradesco Financiamentos S/A julgou procedentes os pedidos
contido na inicial, para declarar a inexistência do débito e do contrato nº
711488487, bem como condenar à restituição dos valores descontados e o
o pagamento  de uma indenização no  valor  de  R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  108/118),  o  banco
recorrente  sustentou  a  legalidade  do  contrato  de  empréstimo  e,  por
conseguinte, a ausência dos danos materiais e morais alegados na inicial
pela autora, ora apelada.

Devidamente intimada, a parte promovida apresentou
contrarrazões (fls. 126/131), refutando os termos do recurso.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça
manifestou-se pelo desprovimento do recurso, mantendo a sentença em
todos os seus demais termos (fls. 139/141). 

É o relatório.
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V O T O

Depreende-se  dos  autos  que,  a  promovente  ajuizou
uma  Ação  Declaratória  Desconstitutiva  de  Débito  c/c  Danos  Morais  e
Pedido de Tutela Antecipada objetivando a declaração de inexistência do
suposto vínculo contratual e do débito (fls. 16), assim como pleiteando
devolução dos valores pagos e indenização por danos morais em virtude
da atitude do promovido ao atribuir-lhe débito inexistente. 

Após o trâmite regular do processo, sobreveio sentença
ora  guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  procedentes  os  pedidos
contidos na exordial, declarando inicialmente inexistente o contrato sob o
nº 711488487 entre a autora e o banco promovido, bem como determinou
que o referido banco devolvesse as parcelas descontadas, em dobro, de
07/05/2012  até  a  suspensão  dos  descontos  pelo  INSS em julho/2015
corrigidos pelo INPC a partir da data da contratação e com juros de mora
de 1% ao mês incidentes a partir da data da citação.

Além disso,  o Juízo  a quo condenou o banco réu ao
pagamento em favor da demandante da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) a título de danos morais,  acrescidos de juros de 1% e correção
monetária pelo INPC, contados a partir da citação.

Neste sentido, é contra esta decisão que se insurge o
banco recorrente, passemos portanto à análise da referida insurgência. 

Analisando  o  mérito  do  recurso  apelatório  interposto
pelo banco réu, entendo ser aplicável ao caso o conteúdo do artigo 14,
§3º do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14: O fornecedor de serviços responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos
consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação  dos  serviços,  bem  como  por
informações  insuficientes  ou  inadequadas
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sobre sua fruição e riscos.”

(…)

§ 3° O fornecedor de serviços só não será
responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito
inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro.

Restando,  portanto,  consolidado  que,  a
responsabilidade civil da fornecedora, ora apelante, é objetiva, ou seja,
independe da existência de culpa para emergir o seu dever de indenizar o
dano causado ao consumidor.

Para excluir tal responsabilidade, a instituição financeira
deveria apresentar alguma causa excludente ou causa minorante do seu
dever  de  indenizar  o  consumidor,  entretanto,  no  caso  em comento,  o
recorrente nada trouxe aos autos.

Verifica-se,  através  de  prova  juntada  aos  autos  que,
houve descontos mensais  no benefício  da aposentadoria  da autora por
meio de consignação contratada sob o nº 711488487, no valor mensal de
30,46 (trinta reais e quarenta e seis centavos), perfazendo um total de R$
918,00 (novecentos e dezoito reais), dividido em 58 (cinquenta e oito)
parcelas, tendo início os descontos em maio de 2012 conforme extrato
fornecido pelo INSS (fls. 16).

Caberia  portanto  à  instituição  financeira  demandada
comprovar a veracidade e a respectiva origem do débito,  em razão da
aludida inversão do ônus da prova. No entanto, não há nos autos algum
documento capaz de comprovar, ainda que minimamente, a regularidade
da  contratação  do  empréstimo  consignado  em  debate,  não  restando
provado que o valor mencionado teria sido efetivamente disponibilizado à
parte  autora,  inexistindo  justificativa  para  os  descontos  realizados  no
benefício previdenciário recebido pela autora.
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O banco promovido não comprovou a efetiva celebração
de  contrato  com  a  autora  assim  como  não  apresentou  qualquer
documentação capaz de rebater as alegações trazidas pela promovente,
trazendo aos autos apenas cópia de proposta de empréstimo pessoal (fls.
49/52),  em que consta tão somente na última folha cópia  da suposta
assinatura da demandante.

Nos  autos,  o  banco  recorrente  apresentou  ainda
documentos de “autorização de desconto” e “declaração de residência”
(fls.  59/60)  ambos  sem preenchimento,  existindo,  ao  fim,  novamente,
cópia da assinatura da promovente, não sendo crível que uma instituição
do  porte  da  recorrente  acreditasse  na  regularidade  dos  descontos
efetuados com base em documentos assinados em branco, como se deu
neste  caso,  inexistindo,  portanto,  qualquer  prova  indicativa  que  a
promovente tenha sido beneficiada pelo empréstimo fraudulento, restando
nítida sua vulnerabilidade diante da instituição financeira. 

Neste  sentido,  considerando  que  o  banco  apelante
efetuou descontos não autorizados em benefício previdenciário da autora,
sem verificar  a  sua regularidade,  assumiu o  risco  de causar  danos  ao
consumidor, restando induvidoso o ato ilícito praticado. Assim, na condição
de  fornecedor  de  serviços,  o  apelante  deveria  ter  sido  mais  diligente,
empregando medidas eficientes, de forma a evitar os efeitos de condutas
fraudulentas.

Desta feita, restou patente a inexistência do contrato
entre as partes devendo portanto ser aplicado ao caso o artigo 42 do
Código de Defesa do Consumidor que disciplina o seguinte:

Art.  42: O consumidor cobrado em quantia
indevida tem direito à repetição do indébito,
por valor igual ao dobro do que pagou em
excesso, acrescido de correção monetária e
juros  legais,  salvo  hipóteses  de  engano
justificável.

Assim sendo, demonstrado o desconto dos valores no
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benefício do INSS da promovente, relativos a contrato inexistente e a falta
de comprovação  pelo  banco  de que  o  suposto  empréstimo tenha  sido
entregue ou revertido em benefício  da parte autora,  a manutenção da
sentença no ponto em que condenou à repetição de indébito em dobro é
medida que se impõe, em razão do desconto indevido e da incidência do
diploma protetivo.

O entendimento desta Corte de Justiça é uníssono neste

sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  C/C

REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO

POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO

CONSIGNADO EM FOLHA. SUPOSTA FRAUDE.

RECONHECIMENTO DE DÍVIDA INEXISTENTE.

DANOS MORAIS ARBITRADOS E REPETIÇÃO

DO  INDÉBITO  EM  DOBRO.  APLICAÇÃO  DO

PARÁGRAFO  ÚNICO  DO  ART.  42  DO  CDC.

RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  ALEGAÇÃO  DE

AQUISIÇÃO  APENAS  DA  CARTEIRA  DE

CRÉDITO  DO  BANCO  CRUZEIRO  DO  SUL.

FATO  NÃO  COMPROVADO.  INDENIZAÇÃO

DEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Efetuados

descontos  indevidos  de  crédito  pessoal

consignado  nos  contracheques  da  autora,

decorrentes  de  falha operacional  imputável

ao  promovido,  é  devida  a  restituição  dos

valores  indevidamente  cobrados,  com

aplicação da regra do parágrafo único do art.

42 do Código de Defesa do Consumidor. A

responsabilidade  civil,  consubstanciada  no

dever  de  indenizar  o  dano  sofrido  por

outrem,  advém do  ato  ilícito,  caracterizado
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pela violação da ordem jurídica com ofensa

ao direito alheio e lesão ao respectivo titular.

Como  pressupostos  necessários  se  tem  o

dano, o ato ilícito e o nexo de causalidade.

Uma  vez  configurados  estes  requisitos,

aparece o dever de indenizar. A indenização

por  dano  moral  deve  ser  fixada  com

prudência,  segundo  o  princípio  da

razoabilidade  e  de  acordo  com os  critérios

apontados pela doutrina e jurisprudência,  a

fim  de  que  não  se  converta  em  fonte  de

enriquecimento.  Considerando  que  ao

quantificá-lo, o magistrado fixou-o de forma

equânime, desnecessária é a intervenção da

Corte revisora no sentido de reduzi-lo. (TJPB

–  AC  0041973-98.2013.815.2001  –  Des.

Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti –

07/06/2016). 

AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE

DÉBITO  C/C  REPARAÇÃO  DE  DANOS

MORAIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.

CONTRATO  FIRMADO  POR  TERCEIRO  EM

NOME  DO  AUTOR.  SUPOSTA  FRAUDE.

CARTÃO  CONSIGNADO  EM  FOLHA  DE

PAGAMENTO.  DESCONTOS  INDEVIDOS.

PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE

INEXISTÊNCIA  DA  DÍVIDA  E  CONDENAÇÃO

AO  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  POR

DANOS MORAIS. APELAÇÃO. AQUISIÇÃO DA

CARTEIRA  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  DO

BANCO CRUZEIRO DO SUL PELO APELANTE.

AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUE  AFASTEM  A
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RESPONSABILIDADE  DO  APELANTE  PELAS

POSSÍVEIS  IRREGULARIDADES  NAS

CONTRATAÇÕES  REALIZADAS  PELA

INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA  CEDENTE.

AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA

REALIZAÇÃO DO CONTRATO. COBRANÇA DE

DÉBITO  REFERENTE  A  CONTRATO

POSSIVELMENTE  INEXISTENTE.  DEVER  DE

INDENIZAR.  PEDIDO  DE  REDUÇÃO  DO

QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR

PROPORCIONAL A GRAVIDADE DA CONDUTA.

MANUTENÇÃO  DO  QUANTUM.  SENTENÇA

MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.

Ausente  cláusula  contratual  que  limite  a

responsabilidade  da  Instituição  bancária

adquirente aos atos ilícitos ocorridos após a

aquisição da Carteira de Cartões pertencente

ao Banco cedente, o reconhecimento de sua

responsabilidade  por  possível  irregularidade

na  contratação  é  medida  que se  impõe.  O

quantum  indenizatório  deve  ser  fixado

considerando  as  circunstâncias  do  caso,  o

bem jurídico  lesado,  a  situação  pessoal  do

Autor,  o  potencial  econômico  do  lesante,

devendo  o  valor  da  indenização  atender  o

princípio  da  razoabilidade,  não  podendo  o

dano  implicar  enriquecimento  sem  causa.

(TJPB  –  AC  0028478-40.2013.815.0011.  -

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira –

19/04/2016).

Quando o assunto diz respeito aos valores arbitrados a
título de danos morais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
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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.”

A este respeito, necessário consignar que a indenização
por danos morais deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de
acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observada  a  finalidade
compensatória, a extensão do dano experimentado, 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.

Depreende-se,  portanto  que,  a  indenização  deve  ser
bastante para compensar a dor do lesado 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  em
relação a novas condutas e, por isso, deve corresponder a um valor de
desestímulo.

Sobre tal posicionamento, o Colendo Superior Tribunal

de Justiça proclama:

“(…)  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
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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.”

Sendo  assim,  no  caso  concreto,  vislumbra-se  que  o
quantum  indenizatório  equivalente  a  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  –
fixados na sentença ora guerreada – afigura-se suficiente para compensar
a  apelada  pelos  danos  morais  sofridos,  bem  como  para  dissuadir  o
apelante à prática de atos da mesma natureza.

ISTO POSTO,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  com  jurisdição  limitada,  convocado  para  substituir  o

Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque)

– Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado

 06
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