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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0040233-47.2009.815.2001
ORIGEM: 5ª Vara Cível da Comarca da Capital 
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Banco Bradesco S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior
AGRAVADO: Eliane Domingos da Silva
ADVOGADO: Mailson Lima Maciel

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
INDENIZATÓRIA.  FORMALIZAÇÃO  DE  CONTRATO  BANCÁRIO
FRAUDULENTO.  RESPONSABILIDADE  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DANOS  MORAIS.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO
MONOCRÁTICA. DESPROVIMENTO 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". (REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO,  SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/8/2011,  DJe
12/9/2011 - julgado sob a sistemática do art. 543-C do CPC).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
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Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, à  unanimidade,  negar
provimento ao agravo interno.

Trata-se de agravo interno  interposto BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão monocrática de f.  137/140 que, nos autos da ação de
indenização por danos morais movida por ELIANE DOMINGOS DA SILVA
contra  o  agravante, deu provimento ao recurso apelatório “para  julgar
procedentes os pedidos exordiais, determinando a retirada do nome da
recorrente dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de cinco dias, bem
como condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por
danos  morais,  no  valor  de  R$  5.000,00 (cinco  mil  reais)”,  e  fixou
honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação.

O  agravante  alegou  a  ausência  do  dano  moral  suscitado,
pugnando pelo acolhimento deste recurso, para que a decisão recorrida
seja reconsiderada.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                                 Relator

A decisão agravada  há de ser mantida, pelos seus próprios
fundamentos. Destaco trecho seu que interessa: 

Discute-se, no presente processo, a responsabilidade da instituição
financeira  decorrente  da  formalização  de  contrato,  por  terceiro,
mediante a utilização de documentos falsificados.

O STJ, em sede de  recurso repetitivo, já se pronunciou sobre o
tema, do seguinte modo:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
DÉBITO EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REEXAME  DA  MATÉRIA  FÁTICO-PROBATÓRIA.  IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  N.  7/STJ.  DANO  CAUSADO  POR  ATO  DE
TERCEIRO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  BANCO.  RISCO  DO
EMPREENDIMENTO.  DECISÃO  MANTIDA.  […]  3.  "As  instituições
bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por
fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo,
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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"
(REsp n. 1.199.782/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/8/2011,  DJe  12/9/2011  -
julgado  sob  a  sistemática  do  art.  543-C  do  CPC).  4.  Agravo
regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 381.446/DF, Rel.
Ministro  ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
26/11/2013, DJe 10/12/2013)

Na  espécie,  a  recorrente  nega  ter  formalizado  qualquer  operação
bancária com a instituição financeira. 

Analisando os documentos juntados à contestação, notadamente os
encartados às f. 29/46,  observa-se que não há qualquer folha,
uma sequer, assinada pela ora recorrente. 

Exsurge,  portanto,  a  certeza  que  a  instituição  financeira  não  se
desincumbiu de comprovar fato extintivo do direito da autora,  nos
termos do art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil, razão por
que deve amargurar a procedência dos pleitos lançados na petição
inicial.

Além disso, entendo que a sentença, ao julgar improcedente o pleito
por ausência de prova do dano moral, caminhou em sentido contrário
à jurisprudência do STJ,  consolidada no sentido de que não exigir
prova  da  angústia,  do  sofrimento  ou  da  humilhação,  mas,  em
verdade, do fato que os gerou.

A propósito, transcrevo os seguintes precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO
INATACADO.REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. CONFIGURAÇÃO DO
DANO  MORAL.  1.-  Mantém-se  inalterada  a  conclusão  do  Acórdão
recorrido,  se  o  especial  não  impugna  o  fundamento  nele  adotado
(Súmula  283/STF).  2.-  Não  é  possível  em  sede  de  Recurso  Especial
alterar a conclusão do tribunal a quo, no sentido de que "não há prova
nos autos de fato que exclua a responsabilidade da ré", pois demandaria
o  reexame  do  conjunto  fático-probatório,  o  que  atrai  o  óbice  do
enunciado 7 da Súmula desta Corte. 3.-  Quanto ao dano moral, em si
mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar é o fato que
gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a condenação, pois,
nesses  casos,  em  regra,  considera-se  o  dano  in  re  ipsa.  4.-  Agravo
improvido. (AgRg no AREsp  513.872/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 25/06/2014).
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PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC.
INOCORRÊNCIA. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE
ESGOTO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  NECESSIDADE  DE
INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO PELO USUÁRIO. EXAME DE VIOLAÇÃO
A  DISPOSITIVOS  DO  DECRETO  ESTADUAL  FLUMINENSE  553/76.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  280/STF.  ALEGAÇÃO  DE  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL E INADEQUAÇÃO DO QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  INCIDÊNCIA  DA
SÚMULA  284/STF.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
DANO MORAL. CABIMENTO. DANO IN RE IPSA. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a
controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão,
contradição ou obscuridade,  razão pela  qual  não  há que se  falar  em
violação  ao  art.  535  do  CPC.  2.  A  verificação  da  desnecessidade  de
abastecimento  contínuo,  da obrigação de  manutenção  de  reservatório
pelo usuário, e da legalidade da cobrança pela tarifa média passa pela
análise de Legislação Estadual, medida vedada na via estreita do Recurso
Especial, a teor da Súmula 280 do STF, aplicável ao caso por analogia. 3.
A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que
o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro
de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto
que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato (AgRg no AREsp
402.123/RS, Rel. Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 04.02.2014). 4. Em
relação às alegações de ausência de comprovação do dano material e
inadequação  do  quantum  indenizatório,  a  concessionária-agravante
sequer indicou quais os dispositivos legais que teriam sido contrariados
pelo acórdão recorrido, razão pela qual incide, neste ponto, a Súmula
284  do  STF,  diante  da  deficiência  da  fundamentação.  5.  Agravo
Regimental  da  CEDAE  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  409.226/RJ,  Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
18/03/2014, DJe 28/03/2014). 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO
INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  CONTA-CORRENTE.
DESCONTOS  INDEVIDOS  SOBRE  PROVENTOS.  DANO  MORAL.
REQUISITOS  CONFIGURADORES.  PRETENSÃO  DE  AFASTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.  SÚMULA
7/STJ. INDENIZAÇÃO DEVIDA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IN RE
IPSA.  PRECEDENTES.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  VALOR RAZOÁVEL.
SÚMULA 7/STJ. 1. A orientação do Superior Tribunal de Justiça firmou-se
no sentido de que o fornecimento de crédito, mediante fraude praticada
por terceiro-falsário, por constituir risco inerente à atividade econômica
das  instituições  financeiras,  não elide a responsabilidade destas  pelos
danos daí advindos. 2. Ao contrário do alegado pelo recorrente, é de se
ressaltar  que,  em  hipóteses  como  a  dos  autos,  é  prescindível  a
comprovação do dano moral, o qual decorre do próprio fato, operando-se
in re ipsa. Depreende-se que o fato por si só é capaz de ofender a honra
subjetiva do autor, por afetar o seu bem-estar, em razão da inscrição de
seu nome em cadastro de inadimplentes, de forma que o dano moral
está ínsito na ilicitude do ato praticado, sendo desnecessária sua efetiva
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demonstração.  3.  O  entendimento  pacificado  no  Superior  Tribunal  de
Justiça é de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título
de  indenização  por  danos  morais  pode  ser  revisto  tão  somente  nas
hipóteses  em  que  a  condenação  se  revelar  irrisória  ou  exorbitante,
distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no
presente caso. Desse modo, não se mostra desproporcional a fixação em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, decorrente das
circunstâncias  específicas  do  caso  concreto,  motivo  pelo  qual  não  se
justifica a excepcional intervenção desta Corte no presente feito, como
bem consignado na decisão agravada. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgRg no AREsp 425.088/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 04/02/2014).

Na  espécie,  ficou  exaustivamente  comprovado  que  o  nome  da
recorrente  foi  inserido  indevidamente  nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito,  consoante  se  depreende  das  f.  12  e  66. […]. (f.
137v/139v).

Destarte, nego provimento ao agravo interno, para manter
incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador ABRAHAM
LINCOLN DA CUNHA RAMOS, que participou do julgamento com ESTE
RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com  jurisdição  plena,  em
substituição  à  Excelentíssima  Desembargadora  MARIA  DAS  NEVES  DO
EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 07
de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
                            Relator


