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- Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,
necessário  se  faz  a  existência  de  três  requisitos,
quais  sejam:  ação  ou  omissão  do  agente,  nexo
causal  e  o  dano.  Este  teve  como  causa  direta  e
imediata o ato de o Banco promovido não ter tomado
as devidas cautelas na conferência dos documentos
na abertura de conta-corrente, poupança, a ponto de
permitir, ao que tudo indica, que um estranho tenha
se valido dos dados de identificação da cliente para
firmar, indevidamente, tais contratos.

- A ocorrência de possíveis fraudes nas operações
bancárias insere-se no risco do negócio da Ré, cujo
ônus não pode ser repassado à Autor/Apelada, pois
a concessão de tais serviços a terceiro que se utiliza
do sistema financeiro intermediado pelo Banco para
obter  vantagem  indevida  por  meio  de  dados
pessoais  do  consumidor  é  ato  ilícito  causador  de
dano moral, pelo qual a instituição financeira deverá
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responder objetivamente, nos termos da Súmula nº
479 do STJ.

- Se, de um lado, a indenização pelo dano moral não
pode ser fonte de lucro, por outro, não pode servir
de estímulo à violação de direitos personalíssimos
de outrem. Estando a Sentença em conformidade
com tais paradigmas, o valor da condenação deve
ser mantido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 134. 

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A,

inconformado com a Sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por

Danos Morais e Materiais movida por Ana Helena Pinheiro Lima, na qual a

Juíza  da  6ª  Vara  da  Comarca  da  Capital  julgou  procedente  em  parte  os

pedidos para declarar a inexistência da relação jurídica combatida, e impor ao

Promovido o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  a título de danos

morais.

Em suas razões recursais, o Apelante, em preliminar, invocou a

sua ilegitimidade passiva. No mérito, disse que não pode ser responsabilizado

por  fraude  decorrente  de  ato  exclusivo  de  terceiro  ou  de  culpa  do  próprio

consumidor.  Alternativamente,  pugnou  pela  redução  da  indenização  fixada

pelos danos morais (fls. 93/99).

Apesar  de  devidamente  intimado,  a  Autora/Apelada  não

apresentou as Contrarrazões (fl. 118)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pela

rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, abstendo-se examinar o mérito,

por entender ausente interesse público relevante (fls. 125/130).

É o relatório.
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VOTO

Inicialmente,  caberia  a análise da preliminar de ilegitimidade

passiva  invocada  pelo  Apelante/Promovido.  Todavia,  por  entender  que,  na

presente hipótese, tal questão também se insere no mérito da controvérsia, a

examinarei, concomitantemente, com os demais pontos recursais. 

Dito isso, verifico que foi posto, na petição inicial, a versão de

que  a  Autora  recebeu  uma  ligação  telefônica  da  empresa  Ativos  S/A,

informando que a Promovente estava em débito em decorrência de empréstimo

firmado junto ao Banco do Brasil. Aduziu-se ainda, que a Demandante, ao se

dirigir  a  aludida  Instituição Financeira,  além da constatação do  empréstimo

firmado em seu nome, tomou ciência de que tinham sido abertas, também,

uma conta-corrente e uma poupança na Agência 1202-5, localizada no bairro

da Consolação, em São Paulo/SP, muito embora jamais tenha tomado essa

atitude, tampouco sido cliente do Banco do Brasil. 

Pois bem. Como se sabe, para que haja o dever de indenizar,

necessário se faz a existência de três requisitos, quais sejam: ação ou omissão

do agente, nexo causal e o dano.

Dessa forma, dúvida não há de que a atitude do Recorrente se

mostrou  decisiva  para  o  resultado  lesivo.  Este  teve  como  causa  direta  e

imediata  o  ato  de  não  ter  tomado as  devidas  cautelas  na  conferência  dos

documentos  do  tomador  do  empréstimo,  a  ponto  de  permitir,  ao  que  tudo

indica, que um estranho tenha se valido dos dados de identificação da Autora

para além de contratar, indevidamente, esse serviço, ainda abriu uma conta-

corrente e uma poupança em nome da Promovente.

“In  casu”,  apesar  de  se  saber  que  para  a  efetivação  dos

serviços oferecidos pelo Banco são exigidas cópias de todos os documentos

comprobatórios  dos  dados  repassados  pelos  clientes,  em momento  algum,

sequer juntou aos autos os aludidos instrumentos de contrato, não obstante

todo o aparato administrativo e burocrático de que é possuidor.

3



Apelação Cível nº 0071595-62.2012.815.2001

Nessa senda, ao caso, sim, se mostrava autorizada a aplicação

da inversão do ônus probatório, prevista no art. 6º, VIII do CDC, tendo em vista

que a Autora afirmou que jamais formalizou a contratação de tais serviços,

cabendo ao Banco comprovar que houve. Mas assim não o fez. 

 Outrossim,  a  ocorrência  de  possíveis  fraudes  na  referida

operação  insere-se  no  risco  do  negócio  da  Ré,  cujo  ônus  não  pode  ser

repassado a Requerente. A  concessão de crédito a terceiro que se utiliza do

sistema financeiro, e obtém vantagem indevida por meio de dados pessoais do

consumidor,  é  ato  ilícito  causador  de  dano  moral,  pelo  qual  a  instituição

financeira deverá responder objetivamente, nos termos da Súmula nº 479 do

STJ.

Súmula  nº  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. 

Dessa forma,  estabelecido,  assim,  o  ato  ilícito  e  o  nexo  de

causalidade, cabe ao banco Apelante o dever de indenizar. Senão, veja-se:

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO.  CULPA
EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA  NÃO  DEMONSTRADA  NOS
AUTOS.  DEVER  DE  SEGURANÇA  DA  INSTITUIÇÃO
NA DISPONIBILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PELA REDE
MUNDIAL  DE  COMPUTADORES.  RISCOS  DA
ATIVIDADE QUE NÃO PODEM SER TRANSFERIDOS
AOS  CLIENTES. RESSARCIMENTO  DO  VALOR
DESCONTADO  INDEVIDAMENTE  QUE  SE  MOSTRA
DEVIDO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS
DESCABIDA.  SENTENÇA  REFORMADA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71007384373,  Segunda  Turma Recursal  Cível,  Turmas
Recursais,  Relator:  Luís  Francisco Franco,  Julgado em
31/01/2018) 

Ressalte-se, ainda nessa mesma trilha, que o art. 14 do Código

de Defesa do Consumidor (CDC) dispõe que o fornecedor de serviço responde,

de  forma  objetiva,  pela  reparação  de  todos  os  danos  causados  aos

consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.
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Portanto,  não  há  como  eximir  o  Promovido/Recorrente  da

obrigação de indenizar, tampouco, até mesmo acatar eventual argumentação

de que antes de ajuizar a Ação o consumidor teria que comunicar ao Banco. O

ato  ilícito  já  estava  consumado quando da falha  do serviço  que permitiu  a

utilização fraudulenta dos dados do cliente, que já penalizado com tal situação,

não pode ser obrigado a suportar todos os demais efeitos decorrentes do uso

indevido  de  suas  documentação,  enquanto  a  burocracia  interna  do  banco

apurasse os fatos.

No tocante ao valor dos danos morais, tem-se que a sanção

pecuniária deve estar informada dos princípios que a regem e que visam a

prevenção e a repressão, primando sempre pelo equilíbrio, de forma que não

seja tão baixa a ponto de gerar a sensação de impunidade, nem tão elevada a

ponto de caracterizar o enriquecimento da parte afetada.

Esse critério é utilizado para que se alcance um duplo objetivo,

visando sempre condenar o agente causador do dano ao pagamento de certa

importância em dinheiro, de modo a puni-lo, desestimulando-o da prática futura

de  atos  semelhantes  e,  com  relação  à  Autora,  compensá-la  com  uma

importância proporcional a extensão do abalo, razões pelas quais, utilizando-se

dos critérios da equidade e da razoabilidade, tenho a reparação indenizatória

fixada R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não merece ser reparada. 

Isso posto, DESPROVEJO a presente Apelação Cível. 

Deixo  de proceder  a  majoração dos honorários  advocatícios

prevista no art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve a realização

de  trabalho  extraordinário  pelo  Advogado  da  Promovente,  eis  que  não

apresentou Contrarrazões.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
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Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
    Relator

6


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

