
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA

GABINETE DO DESEMBARGADOR LUIZ SILVIO RAMALHO JÚNIOR

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL (Processo nº 0009650-18.815.0251)
RELATOR: Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
APELANTE1: Banco Bradesco S.A
ADVOGADO: José Manuel de Arruda Alvim Netto
APELANTE2: Banco do Brasil S/A
ADVOGADO: Maria Eduarda Ferreira Lefki, OAB/PE 29.820, Wiliam Rodrigues 
de Oliveira, OAB/PE 14.713, Rafael Augusto Silva de Carvalho, OAB/PE 
21.128; José de Castro Neto, OAB/PE 29.467, Luciana Maria Firmo Lacerda, 
OAB/PE 1.357-B
APELADO: Ministério Público do Estado da Paraíba

PROCESSUAL  CIVIL  E  CIVIL.  Apelação  Cível.
Instituição  Financeira.  Cadastramento  de  idosos.
“Prova de vida”. Impossibilidade de comparecimento
pessoal.  Procurador  legalmente  constituído.
Desnecessidade de registro perante o INSS. Multa
diária.  Valor  proporcional  e  razoável.  Poderio
econômico  do  destinatário  da  obrigação  de  fazer.
Desprovimento do recurso.  

-  Ao  noticiar  que  todo  o  procedimento  para  a
comprovação  de  vida  dos  segurados/beneficiários
do INSS é realizado pela rede bancária, o INSS está
a afirmar a desnecessidade de cadastro prévio do
procurador,  não  estando  a  agência  bancária,
portanto, autorizada a exigi-la em prejuízo do idoso;

-  Para  a  fixação  do  valor  da  multa  diária,  cujo
escopo  é  compelir  seu  destinatário  a  realizar  a
obrigação,  deve-se  levar  em  consideração  a
capacidade econômica do destinatário, a fim de que
se cumpra o seu objetivo.

Vistos, Relatados e Discutidos estes autos, em que são 
partes as acima identificadas;



Acorda a Egrégia Segunda Câmara Cível, a unanimidade,
em  negar  provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do  Relator  e  em
harmonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo  Banco
Bradesco S.A e pelo Banco do Brasil S/A contra sentença proferida pelo Juiz de
Direito da 4ª Vara de Patos, que julgou procedente pedido formulado em ação
civil  pública,  proposta  pelo  Ministério  Público  Estadual,  consistente  na
realização  de  visita  às  residências  dos  idosos  impossibilitados  de
comparecerem para fazer “prova de vida” perante as instituições financeiras.

O  Banco  do  Bradesco  argui,  preliminarmente,  a
incompetência absoluta do Juízo, visto que segue os procedimentos definidos
pelo  INSS,  responsável  pelo  pagamento  das  aposentadorias  –  Resolução
INSS/PRE nº  141/2011 -,  que exige,  em seu art.  1º,  §2º,  que o procurador
esteja legalmente cadastrado junto ao INSS; como a Resolução se aplica a
hipótese,  o  INSS  deve  ser  chamado  a  integrar  a  lide,  na  condição  de
responsável pelos procedimentos de pagamento de benefícios previdenciários.

Argui,  outrossim,  a  ilegitimidade  ativa  ad  causam do
Ministério  Público,  que  labora,  no  caso,  na  defesa  de  direitos  individuais
disponíveis; que não há nos autos prova de que os idosos se encontram em
situação de risco ou de que exista pluralidade de reclamações contrárias à
instituição financeira, a justificar a intervenção do Ministério Público.

No  mérito,  informa que  o  Sr.  José  Manoel  dos  Santos
faleceu  em  outubro  de  2015,  razão  pela  qual  deve  ser  afastada  qualquer
penalidade em relação a ele. 

Alega,  ainda,  que  em  momento  algum  descumpriu  a
legislação pertinente; que a orientação do INSS de Patos vai de encontro a
Resolução INSS/PRES 141/2011,  a  qual  determina que as  modalidades de
pagamentos com cartão magnético, conta-corrente e poupança, por meio de
procuração,  tem que se  realizar  o  cadastro  prévio  junto  ao INSS;  que não
existe resistência do Apelante, mas ausência de amparo legal para a realização
de visita na residência ou onde se encontre os idosos.

Argumenta a necessidade de redução da multa, que não
atende o princípio da razoabilidade, pois ultrapassou sobremaneira a natureza
da obrigação; a ausência de prazo razoável para o seu cumprimento.

Pugna, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja
o pedido julgado improcedente (fs. 216/225).



O segundo Apelante, Banco do Brasil, alega, em síntese,
que inexiste responsabilidade da instituição financeira para aferição da “prova
de  vida”,  bem  como  a  impossibilidade  de  fixação  de  multa  sem  limitação,
pugnando, ao final, para que o pedido da inicial seja julgado improcedente (fs.
247/258).

Nas contrarrazões, sustenta, o Ministério Público, que a
competência é da Justiça Estadual por não se estar a discutir direito do idoso
ao  benefício  previdenciário;  a  legitimidade  ativa  em  função  da  defesa  de
direitos individuais homogêneos - direitos dos idosos -.

No  mérito,  sustenta  que  houve  recusa  em  realizar  a
“prova de vida” com fundamento na Resolução nº 141/2011, do INSS, que trata
de matérias administrativas internas, não se aplicando aos idosos, que seriam
beneficiários  e  consumidores  finais;  que  o  Estatuto  do  Idoso  veda  exigir  o
comparecimento  de  idoso enfermo perante  os  órgão  públicos,  devendo ser
realizado o contato necessário em sua residência (art. 15, §5); que o próprio
INSS informou que não realizaria cadastro de procuradores de beneficiários;
que é da instituição financeira a realização da “prova de vida”, sendo uma das
condições estabelecidas no contrato firmado entre o INSS e os bancos.

No  que  se  refere  à  multa,  afirma  ser  proporcional  e
razoável o seu valor, considerando o poderio econômico dos Apelantes; que o
montante  é  revertido  ao  Fundo  Estadual  de  Defesa  dos  Direitos  Difusos  e
Coletivos, não em benefício do Órgão Ministerial.

Pugna,  ao  final,  pelo  desprovimento  do  recurso  (f.
305/312).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento
dos  recursos,  ratificando  as  contrarrazões  apresentadas  pelo  Órgão  em
primeiro grau de jurisdição  (fs. 326 e 327).

É o relatório.

VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator). 

Os recursos devem ser desprovidos.

DA 1ª APELAÇÃO – Banco Bradesco S/A

DAS PRELIMINARES:

Da competência da justiça estadual

A pretensão do Ministério Público refere-se à realização
da  “prova  de  vida”  perante  as  instituições  financeiras,  necessária  ao



cadastramento/recadastramento dos beneficiários da Previdência Social, para
a manutenção do pagamento dos benefícios.

Não se  está a discutir,  portanto,  o  direito  ao  benefício,
mas  tão  somente  acerca  da  denominada  “prova  de  vida”,  cuja  realização
compete às instituições financeiras, não ao INSS.

Assim, não há que se reconhecer a presença de interesse
jurídico  do  INSS no  litígio,  o  que  afasta  a  preliminar  de  incompetência  da
Justiça Estadual.

Da ilegitimidade ativa ad causam

Em  análise  a  exordial,  vê-se  que  o  Ministério  Público
propôs Ação Civil Pública destinada à defesa dos idosos  impossibilitados de
comparecer, pessoalmente, à agência bancária para a realização da “prova de
vida”, senão vejamos:

2)  seja  determinado,  já  em  sede  de  mérito,  aos
promovidos  a  realização  da  comprovação  de  vida
dos  beneficiários  de  aposentadoria  ou  pensão  do
INSS,  mediante  promoção  de  contato/visita
necessário  para qualquer  idoso em sua residência
ou onde se encontre, após solicitação de procurador
devidamente registrado e apresentação de atestado
médico de impossibilidade do idoso.

Assim, a realização do pedido de liminar relativamente a
03 idosos específicos não desnatura a natureza da demanda, que se destina à
defesa  de  direitos  individuais  homogêneos,  integrantes  que  são  do  rol  de
competências do Ministério Público.

Sobre a alegação de que não há prova da situação de
risco dos idosos, ressalta-se os atestados médicos juntados às f. 20, 40 e 74. 

Ante  o  exposto,  também  não  merece  acolhida  esta
preliminar.

DO MÉRITO

A  hipótese  dos  autos  refere-se  ao  cadastramento  de
idosos incapazes de comparecer às agências bancárias para a realização de
prova de vida. 

Narra  o  Apelante,  na  inicial,  que  em  três  processos
administrativos  instaurados  perante  a  Promotoria  do  Cidadão  e  Defesa  do
Idoso,  foi  apurado  que  as  instituições  financeiras  respectivas  não  estariam



realizando a “prova de vida” dos idosos, indispensável ao recebimento de seus
benefícios, apesar da impossibilidade de comparecimento pessoal.

Consta  que  os  idosos  Alzira  Rodrigues  da  Conceição,
Maria  do  Socorro de Sousa Soares e José Manoel  dos Santos,  apesar  de
haverem comparecido à agência através de procurador legalmente constituído
e  apresentado  atestado  médico  para  demonstrar  a  impossibilidade  de
locomoção, não foram cadastrados.

É  certo  que  as  instituições  financeiras  se  valem  da
Resolução nº 141/20111 – INSS/PRES - para justificar a exigência de cadastro
prévio dos procuradores perante o INSS. Contudo, há nos autos o Ofício nº
099/2014, do INSS, datado de 06 de maio de 2014, esclarecendo que:

 “todo o procedimento para a comprovação de vida
dos segurados/beneficiários do INSS, que recebem
através  de  cartão  magnético,  conta-corrente  ou
conta  poupança  é  realizado  pela  rede  bancária,
medida esta que visa facilitar o atendimento da parte
interessada  e  ainda  aprimorar  o  controle  de
pagamento  pelas  instituições  financeiras  sem  a
necessidade  de  ir  a  uma  Agência  da  Previdência
Social” (f. 65).  

Ora,  ao  noticiar  que  todo  o  procedimento  para  a
comprovação de vida dos segurados/beneficiários do INSS é realizado pela
rede bancária, o INSS está a afirmar a desnecessidade de cadastro prévio do
procurador, não estando a agência bancária, portanto, autorizada a exigi-la em
prejuízo do idoso.

Deste  modo,  ilegítima a  negativa  do  Banco em aceitar
como documento idôneo procuração legalmente constituída, prescindindo de
cadastrado perante o INSS, principalmente num contexto em que o idoso está
absolutamente impossibilitado de comparecer fisicamente numa dada agência
bancária.

Ademais, apesar da ausência de previsão legal, note-se
que  a  visitação  domiciliar  apresenta-se  como única  alternativa  à  instituição
financeira, insistente em não efetuar a “prova de vida” pela só apresentação da
procuração desprovida de cadastro perante o INSS.

No que se refere ao valor da astreintes, fixada em liminar
no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, observe-se que

1Art. 1º, §2º - A prova de vida e renovação de senha poderão ser realizadas pelo representante
legal ou pelo procurador do beneficiário legalmente cadastrado no INSS. 



se  apresenta  justa  e  razoável,  considerando  o  poderio  econômico  das
instituições financeiras, bem como do objetivo da multa, que é recomendar o
cumprimento da obrigação.

Ademais, nesta oportunidade não há mais que se falar em
teto ou fixação de limite máximo para a sua cominação, visto que o eventual
montante, se elevado, terá decorrido da inercia  recalcitrante dos bancos em
não realizar a “prova de vida” dos idosos, devendo-se considerar ainda que o
montante respectivo será convertido em favor do fundo destinado em favor do
Fundo Estadual de Defesa dos Direitos Difusos e Coletivos, não havendo que
se falar em enriquecimento ilícito, portanto.   

No  que  se  refere  especificamente  ao  cumprimento  da
liminar em relação ao idoso José Manuel dos Santos, à f. 102, correntista do
ora Apelante, o próprio Bradesco informa o seu cumprimento no mesmo dia em
que foi intimado, carecendo de interesse, pois, o debate sobre a questão.

DA 2ª APELAÇÃO – Banco do Brasil S/A

Considerando a identidade de argumentos de ambas as
apelações, reitera-se os fundamentos já expostos para afastar a plausibilidade
jurídica pretendida pelo Banco do Brasil.

Ante o exposto, rejeito a preliminar e nego provimento a
ambos os recursos.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
RELATOR 


