
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0002110-95.2014.815.2003
ORIGEM: Juízo da 4° Vara Regional de Mangabeira da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Banco Bradesco S/A ( Adv. Wilson Sales Belchior)
APELADO: Daniel Antonio da Silva (Samuel Ribeiro Carneiro de Barros)

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO  PELO
AUTOR.  INSCRIÇÃO  EM  ÓRGÃO  RESTRITIVO  DE
CRÉDITO POR 3 ANOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DOS
FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO  BANCO.  SÚMULA
479, DO STJ. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. REFORMA
EM  PARTE  DA  SENTENÇA  PARA  MINORAÇÃO  DA
INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. 

- Consoante Súmula 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”. 

-  Ante a  fragilidade da prova desconstitutiva do direito do
autor,  haja  vista  a  falta  de  comprovação,  por  parte  da
instituição financeira, da legalidade e da validade do contrato
de  empréstimo,  a  concessão  do  pleito  autoral  se  afigura
impositiva,  sob  pena  de  afrontas  ao  direito  vindicado,
consoante art. 6º, VIII, do CDC e art. 373, II, do CPC.

-  Segundo  ordenamento  jurídico  pátrio,  a  indenização  por
dano moral  deve ser  fixada  mediante  prudente  arbítrio,  de
acordo  com  o  princípio  da  razoabilidade,  observados  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.



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, dar provimento parcial ao recurso
apelatório,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a  súmula  de
julgamento de fl. 129.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso  apelatório interposto  por Banco Bradesco
S/A contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4° Vara Regional de Mangabeira da
Comarca da Capital, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica
cumulada com indenização por danos morais e tutela antecipada,  promovida por
Daniel Antonio da Silva, ora apelado, em face da instituição financeira recorrente.

Na  sentença,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou  procedente  a
pretensão  vestibular,  para  o  fim  de  declarar  inexistente  o  débito  de  R$  353,64
(trezentos  e  cinquenta e  três  reais  e  sessenta  e  quatro  centavos),  determinando a
demandada proceder à exclusão do nome do promovente nos órgãos de proteção ao
crédito, bem como condenar o polo demandado ao pagamento de danos morais no
montante de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescido de correção monetária pelo
INPC a partir da publicação da sentença e juros de mora a partir do evento danoso.

Inconformado,  a  instituição  financeira  em  litígio  interpôs
tempestivamente a presente apelação, pugnando pela reforma do decisum de 1º grau,
argumentando,  em  suma:  possibilidade  de  inclusão  do  nome  dos  clientes
inadimplentes em cadastros restritivos de crédito; ausência de prova do dano moral
alegado; valor exacerbado arbitrado a título de danos morais, razão pela qual pugna
pela sua minoração.

Ao final,  pugna pelo  provimento do recurso  para que sejam
julgados totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões às fls. 110/117.

Parecer Ministerial às fls. 123/126.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

A controvérsia em deslinde almeja discutir a suposta ocorrência
de  débito  entre  a  parte  demandante  e  o  demandado,  razão  pela  qual  pleiteia  a



declaração de inexistência de relação jurídica e a condenação da instituição financeira
ao pagamento de indenização por danos morais.

À  luz  disso,  adentrando-se  na  análise  da  casuística,  faz-se
imprescindível  asseverar  que  a  apelante,  em  nenhum  momento,  trouxe  para  a
demanda comprovações de formalização de contrato ou de qualquer outro vínculo
jurídico com o apelado. Diversamente, o autor colacionou aos autos provas de seus
prejuízos por culpa do suposto débito, ficando com seu nome inscrito na Serasa por
03 (três) anos. 

Neste norte,  importante reprisar que a pretensão expressa na
apelação é de que a conduta do banco apelante não gerara qualquer tipo de dano ao
consumidor,  visto  que  apenas  estava  no  seu  exercício  regular  de  direito  quando
incluiu o autor no cadastro restritivo de crédito, tendo em vista que o apelado não
pagou o débito questionado nesta lide. 

No  caso  sob  exame,  não  se  pode  duvidar  que  temos  uma
relação de caráter consumerista, regrado pela Lei Federal nº 8.078/90 (CDC), razão
pela  qual  se  impõe  a  inversão  do  ônus  da  prova,  uma  vez  que  o  autor  é
hipossuficiente  em  face  ao  apelante,  além  de  ser  patente  a  verossimilhança  das
alegações  expostas  na  inicial,  que  se  coadunam  com  o  que  acontece  no  sistema
bancário do país. Acerca de tal raciocínio, o artigo 14, do diploma em apreço dispõe:

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 sobre
sua fruição e riscos.

Referendando  o  entendimento  em  consignação,  exsurge,
outrossim, o próprio enunciado sumular de n. 479, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, o qual dispõe, com bastante propriedade, que  “as instituições financeiras
respondem  objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito  interno  relativo  a
fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Diante disso, configurada está a responsabilidade da instituição
financeira  em  reparar  os  danos  causados  aos  seus  clientes  em  virtude  de  sérios
defeitos  na prestação  de  serviços  oferecidos,  já  que realizou cobranças  de  débito
inexistente  e  incluiu  o  apelado  no  cadastro  de  inadimplentes.  Afiguram-se
oportunos, consequentemente, destacar os seguintes julgados: 

PROCESSO  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  APELAÇÃO.
DÍVIDA  NÃO  CONTRAIDA  PELO  CONSUMIDOR.
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA.
NEGATIVAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DO



BANCO.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  QUANTUM
MANTIDO. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO. À
UNANIMIDADE. 1. "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"  (STJ  -  AgRg  no
AREsp 92.579/SP - Quarta Turma - Rel. Min. Antônio Carlos
Ferreira - Julg. 04.09.2012 - DJe 12.09.2012).2. O dano moral
independe da  existência  de  prova.  Basta  a  prova do  fato
apontado  como  a  causa  bastante  do  dano  para  que  se
induza  pela  ocorrência  deste.  Por  isso,  trata-se  de  dano
moral in re ipsa.3. Quantum indenizatório a título de danos
morais  mostra-se  razoável  e  consentâneo  com  as
peculiaridades do caso.4. Recurso de Apelação improvido.
À Unanimidade.

(TJ-PE - APL: 3791224 PE, Relator: Roberto da Silva Maia,
Data de Julgamento: 20/10/2015,  1ª Câmara Cível, Data de
Publicação: 03/11/2015)

BANCÁRIO  -  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  JURÍDICA,  COM  PLEITO  CUMULADO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA DE
PARCIAL  PROCEDÊNCIA  EM  RELAÇÃO  À
CESSIONÁRIA DO CRÉDITO E DE PROCEDÊNCIA EM
RELAÇÃO  AO  BANCO  CEDENTE.  1  APELAÇÃO  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CORRÉ Dever de indenizar
caracterizado  Relação  de  consumo  Incidência  das
disposições  do  CDC  Fortuito  interno  Risco  da  atividade
Banco que não logrou comprovar  que foi  a  autora quem
abriu  a  conta  bancária,  e  não  terceiros  fraudadores
Responsabilidade objetiva Excludente de responsabilidade
não  caracterizada  Fortuito  interno  -  Entendimento  do  C.
Superior  Tribunal  de  Justiça  REsp  1.199.782,  julgado  na
forma  do  art.  543-C  do  CPC,  e  verbete  sumular  479.  2
VALOR  DA  INDENIZAÇÃO  Considerando-se  as
particularidades  do  caso  concreto,  notadamente  grau  de
culpa e extensão dos danos, não comporta redução o valor
fixado em primeiro grau de jurisdição (R$ 8.000,00 oito mil
reais -. Indenização que deve servir tanto para aplacar a dor
do  lesado  quanto,  ao  menos  indiretamente,  dissuadir  o



ofensor da prática de novas condutas lesivas. SENTENÇA
MANTIDA RECURSO DESPROVIDO.

(TJ-SP  -  APL:  00133447920138260006  SP  0013344-
79.2013.8.26.0006,  Relator:  Sergio  Gomes,  Data  de
Julgamento:  22/07/2014,   37ª  Câmara  de  Direito  Privado,
Data de Publicação: 23/07/2014)

Destaque-se, por oportuno, que ainda que não houvesse culpa
do apelante pelo ocorrido, a responsabilidade perante a apelada persistiria, tendo em
vista que a responsabilidade é objetiva, sendo, dessa forma, inafastável a obrigação
do banco de arcar com os prejuízos sofridos pelo demandante.

Assim,  em  razão  de  todo  o  ocorrido,  restam  perfeitamente
configurada  a  responsabilidade  da  empresa  apelante  e  caracterizados  os  danos
concedidos na sentença guerreada.

No que tange aos danos morais, relevante salientar que melhor
sorte não assiste o banco insurgente neste ponto. O autor passou 03 (três) anos com
seu  nome  inscrito  injustamente  no  cadastro  de  inadimplentes  em  razão  de  uma
dívida inexistente. A propósito, no tocante ao abalo psicológico, este se dá in re ipsa,
sendo, destarte, consequência direta do próprio ato lesivo e derivado da gravidade
do ilícito em si. Com a demonstração da conduta negligente do banco réu já resta
comprovado o dano moral, porque ele está inserido no próprio fato danoso.

A esse respeito, assim já decidiram os Tribunais pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO  JURÍDICA.  ONUS  PROBANDI.  FRAUDE
BANCÁRIA.  CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA.  1.  Quem  alega  a
existência  de um contrato -  empréstimo bancário  -,  com os
direitos  dele  decorrentes,  tem  o  ônus  de  comprová-la.  Por
isso, na ação declaratória negativa de existência de débito não
recai  sobre o autor o ônus de provar a inexistência do fato
constitutivo da suposta dívida. O réu, pretenso credor, é que
deve provar a existência da causa debendi (o contrato). 2. As�

instituições  financeiras  respondem  objetivamente  pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias .�
(STJ 479) 3. Logo, impõe-se a restituição  de forma simples,�

porque  inexistente  má-fé  -  dos  valores  debitados  na  conta
corrente para a amortização de débito que não foi contraído
pelo  titular.  4.  O  registro  indevido  em  cadastro  de



inadimplentes  causa  dano  moral  in  re  ipsa,  cuja
compensaçãofoi assegurada pela sentença em valor que não
comporta redução, porque consentâneo com os princípios da
razoabilidade  e  proporcionalidade  5.  Honorários  de
sucumbência não podem ser fixados em percentual inferior
ao legalmente previsto para o caso de sentença condenatória
ao pagamento em dinheiro.

(TJ-DF  -  APC:  20100110421012,  Relator:  FERNANDO
HABIBE,  Data  de  Julgamento:  06/05/2015,   4ª  Turma Cível,
Data de Publicação: Publicado no DJE : 13/05/2015 . Pág.: 207)

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  –  ABERTURA  DE  CONTA
CORRENTE –  UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FALSOS  –
OMISSÃO  DO  PROMOVIDO  –  NEGLIGÊNCIA
CARACTERIZADA  –  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  –
CONDENAÇÃO – APELAÇÃO –REDUÇÃO DO “QUANTUM”
INDENIZATÓRIO – PROVIMENTO PARCIAL. A abertura de
conta corrente por terceiro, mediante a utilização de documentos
falsos, demonstra a negligência da instituição financeira com os
procedimentos  adotados,  dando  margem  a  constrangimentos
pela  parte  prejudicada,  ensejando  a  condenação  pelos  danos
morais daí decorrentes. O quantum indenizatório deve atentar
às peculiaridades da lide, proporcionando a punição ao ofensor
e  a  reparação  ao  ofendido,  sem  contudo,  consistir  meio  de
enriquecimento  ilícito,  razão  pela  qual  deve  ser  fixado
moderadamente. (TJPB – AC 20010111783 – 1ª  C. Cível – Des.
Jorge Ribeiro Nóbrega – Data Julg. 10/08/2002).

Considerando  estes  fatos,  é  de  se  atentar  para  a  finalidade
pedagógica da indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a reiteração de
prática de ato socialmente detestável e conceder uma simbólica compensação pelo
desconforto e aflição sofridos pela parte.

O  Colendo  STJ,  no  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 esse  respeito,  necessário  consignar  que  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 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.



Ou seja, referida 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.  Reforçando tal inteligência, o Colendo STJ proclama:

DANO MORAL. REPARAÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO
DO  VALOR.  CONDENAÇÃO  ANTERIOR,  EM  QUANTIA
MENOR. Na fixação do valor da condenação por dano moral,
deve  o  julgador  atender  a  certos  critérios,  tais  como  nível
cultural  do  causador  do  dano;  condição  sócio-econômica  do
ofensor e do ofendido; intensidade do dolo ou grau da culpa (se
for o caso) do autor da ofensa; efeitos do dano no psiquismo do
ofendido e as repercussões do fato na comunidade em que vive
a vítima. Ademais, a reparação deve ter fim também pedagógico,
de modo a desestimular a prática de outros ilícitos similares,
sem  que  sirva,  entretanto,  a  condenação  de  contributo  a
enriquecimentos  injustificáveis.(...)Recurso  conhecido  e,  por
maioria, provido. ( REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
p/ Acórdão Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002, p. 258).

“[...] 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. [...]” (REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, T1,
DJ 28.04.2006).

Nesse  diapasão,  o  magistrado  deve  agir  de  modo  bastante
consentâneo  no  momento  de  fixar  a  indenização,  pois  não  pode  provocar  o
enriquecimento  sem  causa  da  parte  que  busca  a  indenização,  contudo,
paralelamente, não pode deixar de incutir no valor condenatório caráter pedagógico,
visando desestimular o agente do ato ilícito quanto a reiteração de tal prática. 

À  guisa  dos  critérios  sugeridos  pela  doutrina  e  pela
jurisprudência pátria, bem como em virtude das circunstâncias relativas ao caso dos



autos,  haja  vista  que  o  nome  do  autor  se  encontrou  incluso  no  cadastro  de
inadimplentes  injustamente  por  03  (três)  anos,  gerando  constrangimentos  e
prejudicando  diversos  benefícios,   a  condição  financeira  das  partes,  considero  a
quantia de R$ 10.000,00 – dez mil reais bastante razoável e adequada a reparar os
danos de ordem moral sofridos pelo autor.

Diante de tais considerações, dou provimento parcial ao apelo,
apenas para minorar a  indenização por  danos morais,  restando no valor  de R$
10.000,00  (dez  mil  reais),  mantendo  incólumes  todos  os  termos  da  sentença
guerreada.

É como voto

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial ao
recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva.
Participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Juiz
Convocado Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida (com jurisdição plena para substituir  o
Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira) e o Exmo. Des. Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

João Pessoa, 08 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


