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ORIGEM : Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia
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APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO  COM INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO.  CARTÃO  COM  CHIP  E  SENHA.
AUSENTE  A  POSSIBILIDADE  DE  FRAUDE.
INEXISTÊNCIA  DE  DANO  MORAL.
MANUNTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

– A realização de transações, mediante uso de
cartão de crédito com  chip e senha, a qual possui
natureza  pessoal  e intransferível,  é  de
responsabilidade única do titular, que tem o dever de
zelo e guarda, não havendo como imputar ao banco
qualquer responsabilidade pelo infortúnio. 

– Quanto ao dano moral, por não ser presumido
e como dependia  de prova  que não foi  produzida
pelo Apelante nos autos, é medida que se impõe a
improcedência do pleito. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.301.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Lucrécia de

Medeiros Nóbrega, irresignada com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito

da Vara Única da Comarca de Santa Luzia que julgou improcedente o pedido
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formulado na Ação Declaratória com Indenização por Danos Morais proposta

em face Banco do Brasil S/A.

Nas razões da Apelação, a Recorrente alega fraude perpetrada

por  terceiro  e  a  culpa  exclusiva  da  Instituição  Financeira  pelo  empréstimo

consignado  realizado.  Aduz  a  existência  do  dano  moral  ante  os  descontos

indevidos em benefício previdenciário.

Contrarrazões ofertadas às fls. 284/288

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório (fls. 295/297).

É o relatório.

VOTO

Trata-se  de  demanda  em  que  a  parte  Autora  alega  sofrer

descontos  indevidos  em  benefício  previdenciário  derivado de  empréstimo

consignado que afirma não ter realizado. 

No caso, alega a parte autora que, a partir de janeiro de 2016,

percebeu movimentação estranha na conta-corrente do seu esposo. Relata que

dirigiu-se ao Banco do Brasil, onde foi informada acerca da existência de um

empréstimo consignado no valor de R$ 2.223,60 parcelado em 72 (setenta e

duas)  prestações.  Afirma que,  mesmo verificando saldo acima do benefício

percebido, sacou o valor de R$ 619,20 (seiscentos e dezenove reais e vinte

centavos)  e  posteriormente  de  R$  719,18  (setecentos  e  dezenove  reais  e

dezoito centavos). 

A parte ré alegou, em síntese, culpa exclusiva da parte autora,

que  não  teria  guardado  sua  senha,  sigilosa,  consoante  recomendações

prestadas por ocasião da contratação de conta-corrente e cartões de crédito,

requerendo a improcedência da demanda.
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Pois bem. Na verdade, as transações, que somente se operam

mediante  o uso de senha pessoal  e  intransferível,  são de responsabilidade

única do titular, que tem o dever de zelo e guarda, não havendo como imputar

ao banco qualquer responsabilidade pelo infortúnio.

É  sabido  que,  após  a  comunicação  formal  ao  banco  do

problema originado pelo evento (perda, furto, roubo, clonagem, fraude), não há

dúvida  de  que  a  responsabilidade  deve  correr  por  conta  da  Instituição

Financeira.

Entretanto,  conforme alegação da  parte  autora,  a  Instituição

Financeira  foi  comunicada  da  fraude  após  a  realização  do  empréstimo

consignado, fato que não poderá ser a ela imputado ante a impossibilidade de

previsão da utilização por terceiro do cartão de crédito com a senha pessoal e

intransferível do consumidor.

Assim sendo, forçoso reconhecer que a Autora e seu esposo

deixaram de  adotar  a  cautela  eficaz  para  se  resguardar  de  consequências

danosas, tendo contribuído para os resultados daí advindos.

Sobre o tema, segue a jurisprudência:
 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE
CRÉDITO.  ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
CARTÃO  COM  CHIP  E  SENHA.  AUSENTE  A
POSSIBILIDADE  DE  FRAUDE.  DÉBITO  DEVIDO.
DANOS  MORAIS  INOCORRENTES.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  MANTIDA.  RECURSO
DESPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº  71006098594,
Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,
Relator:  Roberto  Carvalho  Fraga,  Julgado  em
18/08/2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  FURTO  DO  CARTÃO  DA  CONTA
CORRENTE.  Não configurada a falha na prestação do
serviço  a  ensejar  a  responsabilização  da  instituição
financeira  demandada.  O  banco  não  pode  ser
responsabilizado  por  operações  sem  que  haja
comunicação  e  solicitação  de  cancelamento  do  cartão,
sobretudo quanto feitas mediante a utilização da senha
do titular da conta corrente. O correntista tem o dever de
preservação do cartão, escolha, guarda e sigilo da senha
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pessoal.  Mantida a  sentença.  NEGADO PROVIMENTO
AO  RECURSO.  (Apelação  Cível  Nº  70062128970,
Vigésima Quarta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do
RS,  Relator:  Jorge Maraschin  dos Santos,  Julgado  em
25/03/2015) -

Nesse aspecto, a improcedência do pedido de desconstituição

do débito e devolução dos valores é medida que se impõe.

No tocante ao alegado dano moral suportado pela parte autora,

nada  restou  comprovado  nos  autos,  porquanto  não  caracterizada  ofensa  a

qualquer atributo da personalidade dos demandantes.

Saliento  que  a  ofensa  ao  patrimônio  imaterial  não  se

caracteriza por todo e qualquer desentendimento/aborrecimento decorrente das

relações comerciais e/ou pessoais, ficando restrito o dever de indenizar apenas

àquelas situações que, efetivamente, tragam algum trauma, dor ou sofrimento

que extrapolem o comumente admissível e que tal fato possa ser imputável ao

réu.

Assim, as meras alegações são insuficientes para sustentar a

condenação da parte ré ao pagamento de indenização, porquanto necessária a

prova  do  efetivo  prejuízo  sofrido  pela  vítima  em  face  do  evento  danoso,

consoante  preconiza  o  artigo  373,  inciso  I,  do  CPC/73,  ônus  do  qual  a

Recorrente não se desincumbiu.

Desta feita, também não prospera o pleito de indenização por

danos morais.

Por tais razões,  DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo a Sentença recorrida.

É o voto.

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

   4



Apelação Cível nº 0000190-20.2016.815.0321

Aluízio Bezerra Filho (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Desembargador
José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, 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 dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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