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ACÓRDÃO

APELAÇÃO  CÍVEL –  ABERTURA  DE 
CRÉDITO  –  FRAUDE  PERPETRADA  POR 
TERCEIROS  –  DÍVIDA  NÃO  ADIMPLIDA  - 
INCLUSÃO  INDEVIDA  NO  SERVIÇO  DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 
CONFIGURADO  –  INDENIZAÇÃO  FIXADA 
EM CINCO MIL REAIS – MANUTENÇÃO DA 
CONDENAÇÃO –  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. 

- "As instituições financeiras respondem 
objetivamente  pelos  danos  gerados  por  
fortuito  interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  
praticados  por  terceiros  no  âmbito  de 
operações bancárias".  Súmula 479/STJ.

- Caracterizado o dano moral, deve ser 
fixada  a  indenização  em  valor  consentâneo 
com  a  gravidade  da  lesão,  a  condição 
econômico-financeira  do  ofendido,  as 
condições econômicas e o grau de culpa do 
lesante, de modo que o valor consiga trazer 
satisfação  para  o  lesado,  sem  configurar 
enriquecimento  sem  causa,  e,  ainda,  uma 
sanção para o ofensor.

- In casu, o valor fixado pelo Juízo a quo 
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atendeu aos 
princípios  da  razoabilidade  e 
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proporcionalidade,  devendo,  pois,  ser 
mantido.

VISTOS, relatados e discutidos, os autos acima.

ACORDAM os  integrantes  da  Terceira  Câmara  Cível  do 
Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, negar provimento ao recurso 
apelatório, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
103.

RELATÓRIO

Cuida-se de Ação Declaratória  de Inexistência de Débito 
c/c  Indenização  por  Danos  Morais  com  pedido  de  antecipação  de 
tutela ajuizada por  Josivaldo  Olympio  da  Silva em face  do   Banco do 
Bradesco S/A, onde aduz que teve o seu nome lançado em cadastro de 
mau pagadores por suposta dívida decorrente de contrato que não firmara.

Destarte, requereu indenização por danos morais, bem como 
fosse  declarada  a  inexistência  do  débito  e  a  consequente  baixa  na 
anotação de seu nome junto a cadastro restritivo de crédito.

O  recorrente/promovido  contestou  o  pedido  autoral, 
alegando que a contratação se deu de forma lícita, razão porque o débito é 
legítimo, o que afasta a indenização pleiteada.

Sem outras  provas a produzir  (fls.  51/56),  os autos foram 
conclusos, tendo sido proferida sentença de mérito com a condenação do 
promovido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de 
R$  5.000,00  (cinco  mil  reais),  bem  como  declarou  inexigível  a  dívida 
resultante do contrato que deu azo a negativação (fls. 57/59).

Irresignado, o promovido apelou (fls. 64/76) pugnando pela 
reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão da 
recorrida, posto que não há sua responsabilidade no caso de terceiro ter 
realizado  uso  indevido  de  documento  do  promovente,  o  que  afasta  a 
condenação que lhe foi imposta.

A  promovente  ofereceu  contrarrazões  às  fls.  83/89, 
pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça deixou 
de  emitir  parecer  conclusivo,  vez  que  inexiste  interesse  público  que 
recomende sua intervenção (fls. 896/98).

É o relatório.

VOTO

A matéria devolvida no presente recurso cinge-se a pedido 
de inexistência de débito cumulado com pedido de indenização por danos 
morais decorrente de inscrição indevida. 

Com efeito, o autor alega a existência de restrição de crédito 
em seu nome nos cadastros restritivos de crédito (fl.  11). Referiu, ainda, 

Apelação Cível nº   0021397-74.2012.815.0011 2



desconhecer a origem deste débito, uma vez que nunca contratou com a 
requerida. 

Nesse  passo,  caberia  a  recorrente  comprovar  a  alegada 
contratação, ônus que lhe competia, a teor do disposto no art. 333, II, do 
CPC, afastando, assim, a pretensão autoral. De sorte que, não comprovada 
a contratação, mostram-se indevidas a cobrança e a negativação do nome 
do recorrido junto à órgão de proteção ao crédito.

Ressalte-se que se trata de relação regida pelo  Código de 
Defesa do Consumidor, e considerando que a ré é verdadeira prestadora 
de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor.

Incontroversa  a  relação  de  consumo,  porquanto  a  parte 
demandante  é  consumidora  por  equiparação,  nos termos do art.  17,  do 
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  respondendo  a  requerida,  de  forma 
objetiva, por eventuais danos sofridos pelos consumidores. 

O art.14  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  prescreve, 
que: “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”. 

Como dito na sentença vergastada, há diversos julgados nos 
tribunais superiores no sentido de responsabilizar o fornecedor no sentido 
de  zelar  pela  segurança  do  sistema,  evitando  que  o  consumidor  seja 
envolvido em fraude, como acontece no caso em análise.

Logo, estabelecido o ilícito e configurada a responsabilidade 
do apelante, restou demonstrado o dano moral, e por consequente, o dever 
de indenizar.

Não  se  pode  olvidar  que  a  jurisprudência  do  STJ  é  no 
sentido  de que a indevida  inscrição em cadastro  de inadimplentes  gera 
dano moral suscetível de indenização, e que se presume ocorrido com a 
simples prova da referida inscrição, o que de fato ocorreu na espécie dos 
autos.

O  banco  responde  objetivamente  pelo  risco  advindo  das 
contratações  de  seus  serviços,  devendo  arcar  com  os  danos  morais 
causados a promovente que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção 
ao crédito em razão de abertura de crédito que nunca requereu e da qual 
nunca foi usuário. 

Com efeito,  a condenação das instituições financeiras,  em 
casos similares ao deste feito, é matéria pacificada jurisprudência do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.  
CADASTRO  DE  INADIMPLENTES.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA.  DANO  MORAL.  VALOR  DA 
CONDENAÇÃO.  RAZOABILIDADE.  REDUÇÃO. 
SÚMULA  07/STJ.  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 
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utilização de documentos falsos  -,  porquanto  tal  
responsabilidade  decorre  do  risco  do 
empreendimento, caracterizando-se como fortuito 
interno (REsp  1199782/PR,  de  minha  relatoria,  
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  24/08/2011,  DJe  
12/09/2011). Entendimento cristalizado com a edição 
da Súmula 479/STJ. 2. Nos termos da jurisprudência  
consolidada no Superior Tribunal de Justiça, a revisão  
de indenização  por  danos  morais  só  é possível  em 
recurso especial quando o valor fixado nas instâncias 
locais for exorbitante ou ínfimo, de modo a afrontar os  
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3.  
Ausentes tais hipóteses, como no caso, em que houve  
a  condenação  da  agravante  no  pagamento  de 
indenização de R$ 10.000,00 (dez mil reais), incide a  
Súmula  n.  7  do STJ,  a  impedir  o  conhecimento  do  
recurso.  4.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  
provimento.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp:  406783  SC 
2013/0331458-0,  Relator:  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  Data  de  Julgamento:  18/02/2014,  T4  -  
QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe  
06/03/2014) (grifos acrescidos)

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM 
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL.  
DANO CAUSADO POR FRAUDE PRATICADA POR 
TERCEIRO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  
ALEGAÇÃO  QUANTO  À  PROVA  DA  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.  
QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. SÚMULA 7 
DESTA  CORTE  SUPERIOR.  AGRAVO 
DESPROVIDO.  1.  O  acórdão  recorrido  merece  ser  
mantido, pois esta Corte assentou a compreensão de 
que  "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 1.197.929/PR, Rel. Min. LUIS FELIPE 
SALOMÃO,  DJe  de  12/9/2011).  2.  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.  3.  A  alegação  referente  à  prova  da  
inscrição indevida,  a Corte a quo decidiu  com base 
nos  elementos  fático-probatórios  dos  autos,  o  que 
atrai a incidência da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo  
regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no 
AREsp: 266073 RJ 2012/0256456-7, Relator: Ministro  
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2013, T4  
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-  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe 
01/07/2013) (negritei).

Entendimento,  inclusive,  cristalizado  com  a  edição  da 
Súmula 479⁄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".

No que concerne à reparação ao dano moral, esta não visa a 
recompor  a  situação  jurídico-patrimonial  da  parte  lesada,  mas  sim  à 
definição de valor adequado, pela dor, pela angústia, pelo constrangimento 
experimentado  como  meio  de  compensação,  pois,  o  fim  da  teoria  em 
análise não é apagar os efeitos da lesão, mas reparar os danos.

O  princípio  da  reparabilidade  do  dano  moral  foi 
expressamente  reconhecido  na  Constituição  Federal  de  1988 (artigo  5º, 
incisos V e X), além de ser ínsito à dignidade humana, é reconhecida como 
fundamento da República Federativa do Brasil (artigo 1º, inciso III, do texto 
constitucional). Sua fixação é baseada em critérios subjetivos, não havendo 
limite,  nem teto,  nem valor  fixo,  para  o  juiz  se  basear,  que se  vale  da 
mensuração dos prejuízos causados ao âmago do lesado, bem como, da 
realidade factual em que se encontra inserido o ofensor.

O valor da indenização deve ser suficiente à reparação dos 
danos, sopesadas as circunstâncias concretas da causa. 

Portanto, demonstrada a ocorrência do fato gerador lesivo, o 
quantum indenizatório há de ser fixado na soma de todas as circunstâncias 
do caso e à luz dos princípios da razoabilidade e da eqüidade, cuidando-se 
para evitar o enriquecimento sem causa da vítima.

No  caso  em  tela,  entendo  que  deve  ser  mantida  a 
indenização  no  montante  fixado  na  sentença.  Faço  isto  com  base  em 
valores  atribuídos  em casos  semelhantes  (abertura  de  crédito  por  meio 
fraudulento  perpetrado  terceiros)  pelo  STJ, já  que  ausentes  no 
ordenamento positivo regras jurídicas próprias. 

Corroborando o posicionamento  sobredito,  registro  recente 
precedente do STJ. Vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO 
AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  FRAUDE 
BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. 
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO  
DE  CRÉDITO.  DANO  MORAL.  REDUÇÃO  DA 
INDENIZAÇÃO.  INVIABILIDADE.  RAZOABILIDADE 
NA  FIXAÇÃO  DO  QUANTUM.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  IMPOSIÇÃO 
DE MULTA. ART. 557, § 2º, DO CPC. 1. A Segunda  
Seção  desta  Corte,  por  ocasião  do  julgamento  de  
recurso  submetido  ao  regime  do  art.  543  do  CPC,  
assentou que "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  
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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). 2. O Recurso Especial  
não comporta  o  exame de questões que impliquem 
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a  
teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 3. Contudo,  
em hipóteses  excepcionais,  quando  manifestamente 
evidenciado ser irrisório ou exorbitante o arbitramento  
da indenização, a jurisprudência desta Corte permite o  
afastamento  do  referido  óbice,  para  possibilitar  a  
revisão.  4.  No  caso  concreto,  o  Tribunal  local  
manteve  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  a  
indenização fixada em razão da inscrição indevida  
do  nome  do  autor  em  órgão  de  restrição  de  
crédito,  quantia  que  não  destoa  dos parâmetros 
adotados por esta Corte em casos análogos. 5. A 
interposição de recurso manifestamente inadmissível  
ou infundado autoriza a imposição de multa, com base  
no  art.  557,  §  2º,  do  CPC.  6.  Agravo  regimental  
desprovido, com a condenação da parte agravante ao  
pagamento  de  multa  no  percentual  de  1% (um por  
cento)  sobre  o  valor  corrigido  da  causa,  ficando  
condicionada a interposição de qualquer outro recurso 
ao  depósito  do  respectivo  valor  (art.  557,  §  2º,  do  
CPC).  (STJ;  AgRg-AREsp  80.075;  Proc.  
2011/0268570-3; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio  
Carlos Ferreira; Julg. 15/05/2012; DJE 21/05/2012)

Vale  lembrar  que  outros  tribunais,  em casos  de  inscrição 
indevida em órgão de proteção ao crédito,  tem fixado a indenização por 
danos morais nos patamares equivalentes ao da condenação imposta na 
sentença de primeiro grau, senão vejamos:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INSTITUIÇÃO 
BANCÁRIA.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  FRAUDE.  
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTRO  DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DEVER DE INDENIZAR.  
DANO  MORAL.  Cuida-se  de  relação  de  consumo,  
uma vez que a atividade bancária foi expressamente  
incluída como serviço no rol do art. 3º, § 2º, do CDC.  
Dessa  forma,  a  responsabilidade  do  réu  é  objetiva  
(art.  14  do  CDC).  A  responsabilidade  da  instituição  
bancária  pela  fraude,  dando  causa  à  indevida 
inscrição  do  nome  do  consumidor  em  cadastros  
restritivos  de  crédito,  é  evidente.  Irrelevante,  na  
espécie,  para  configuração  do  dano,  que  os  fatos  
tenham  se  desenrolado  a  partir  de  conduta  ilícita  
praticada por terceiro, circunstância que não elide, por  
si  só,  o  ônus  da  instituição  recorrente.  A  indevida  
inscrição  do  nome  da  postulante  em  cadastros 
restritivos de crédito acarreta dano moral indenizável.  
As  adversidades  sofridas  pela  autora,  a  aflição  e  o  
desequilíbrio  em  seu  bem-estar,  fugiram  à 
normalidade  e  se  constituíram  em  agressão  à  sua  
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dignidade. Inaplicabilidade da Súmula nº 385 do STJ à 
hipótese na qual não se discute o descumprimento do  
art.  43,  §2º,  do  CDC.  Fixação  do  montante  
indenizatório,  considerando  o  equívoco  da  ré,  o  
aborrecimento  e  o  transtorno  sofridos  pela  
demandante  e  o  caráter  punitivo-compensatório  da  
reparação.  Indenização  fixada  em  R$  6.220,00,  
consoante os parâmetros utilizados por esta corte em 
situações  análogas.  Apelação  provida.  (TJRS;  AC 
285089-80.2012.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Décima 
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Túlio  de  Oliveira  Martins;  
Julg. 29/11/2012; DJERS 19/12/2012)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO 
C/C  CANCELAMENTO  DE  PROTESTO  E 
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. PROTESTO DE 
DUPLICATA  SEM  CAUSA  SUBJACENTE.  
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  BANCO 
MANDATÁRIO.  (...)  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
MAJORAÇÃO.  Na  fixação  da  reparação  por  dano 
extrapatrimonial,  incumbe  ao  julgador,  atentando,  
sobretudo, para as condições do ofensor, do ofendido  
e  do  bem  jurídico  lesado,  e  aos  princípios  da  
proporcionalidade  e  razoabilidade,  arbitrar  quantum 
que  se  preste  à  suficiente  recomposição  dos  
prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem 
causa da vítima. A análise de tais critérios, aliada às  
demais particularidades do caso concreto, bem como 
aos  parâmetros  utilizados  por  esta  Câmara,  em 
situações análogas, conduz à majoração do montante  
indenizatório  para  R$  7.000,00  (sete  mil  reais), 
corrigidos  monetariamente  e  acrescidos  de  juros  
legais,  conforme  determinado  no  ato  sentencial.  
APELAÇÃO  IMPROVIDA.  RECURSO  ADESIVO 
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  
70029115151,  Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  
Justiça do RS, Relator:  Paulo Roberto Lessa Franz,  
Julgado em 28/05/2009).

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, 
mantendo-se incólume a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Presidiu a Sessão o  Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes.   Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio 
da Cruz (relator), a Exa. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. 
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Francisco  Paulo  Lavor, 
Promotor de Justiça convocado.
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Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                                 RELATOR  
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