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EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C/C DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  ALEGADA  FRAUDE  NA  CONTRATAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO. AGRAVANTE, PESSOA IDOSA, QUE ABORDADA POR ESTANHOS NA RUA,
É  VÍTIMA  É  DE  GOLPE  DE  ESTELIONATO  ENVOLVENDO  BILHETE  DE  LOTERIA
SUPOSTAMENTE  PREMIADO. FORNECIMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO E SENHA A
TERCEIROS. ALEGADA COAÇÃO NÃO COMPROVADA, EM FACE DA EVIDÊNCIA DAS
INÚMERAS OPORTUNIDADES QUE TEVE A SUPOSTA VÍTIMA FORA DO ALCANÇE DOS
SUPOSTOS  AMEAÇADORES,  INCLUSIVE  POR  OCASIÃO  DOS  SAQUES,  CONFORME
NARRATIVA  FEITA  NO  BOLETILM  DE  OCORRÊNCIA  POLICIAL.  INVOCAÇÃO  DA
APLICAÇÃO  DA  RESOLUÇÃO  N.º  3.695  DO  BANCO  CENTRAL,  QUE  LIMITA,  POR
QUESTÕES  DE  SEGURANÇA,  O  VALOR  DOS  SAQUES  DIÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE
VEROSSIMILHANÇAS NAS ALEGAÇÕES DA AGRAVANTE DE FORMA A ESTABELECER,
ANTES  DA  INSTRUÇÃO  DO  PROCESSO,  A  CULPA  EXCLUSIVA  DA  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA. DESPROVIMENTO.

   
A extrapolação do limite de saque diário não é suficiente para demonstrar a culpa
exclusiva da instituição bancária de forma a ensejar a concessão da tutela provisória
pretendida, quer à luz do art. 273, do CPC/1973, quer à luz dos art. 300, caput, e 311, I
a IV, do CPC/2015, se há evidências nos autos de que a vítima anuiu com os propósitos
de  seus  supostos  agressores,  restando  caracterizado  que  esteve  em  várias
oportunidades  fora  de  sua  vigilância,  não  restando  demonstrado  o  alegado  estado
psicológico  de perigo, apesar de se tratar de pessoa idosa.   

VISTO,  relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  ao
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0001073-91.2015.815.0000, em que figuram
como partes, Maria Eudívia Vanderlei de Figueiredo e Banco do Brasil S/A..

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o Relator, em DESPROVER O RECURSO.

       VOTO.

Maria Eudívia Vanderlei de Figueiredo interpôs Agravo de Instrumento contra a
Decisão prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 10/11, nos autos da
Ação Anulatória de Contrato c/c Indenização de Danos Materiais e Morais por ela ajuizada em
face do Banco do Brasil S/A, que ao fundamento de que a instituição financeira não responde
pelos danos decorrentes do fornecimento, pelo próprio correntista, de dados bancários e cartões
de crédito a terceiros, se não comprovada a ocorrência de coação, fraude ou qualquer falha do
sistema de  segurança,  indeferiu seu  requerimento de antecipação dos efeitos  da tutela,  no
sentido de que fossem suspensos os descontos em sua remuneração, decorrentes de contrato de
empréstimo celebrado com o Agravado, 

Em suas  Razões,  afirmou  que,  no  dia  20  de  novembro  de  2013,  foi  vítima  de



sequestro-relâmpago, ocasião em que foi coagida a efetuar saques e a contrair empréstimo no
valor de R$ 40.000,00, a serem pagos em noventa e seis parcelas mensais de R$ 753,95.

Narrou que foram sacados apenas R$ 30.000,00, em razão do horário avançado, e que
fez uso dos R$ 10.000,00 restantes para pagamento das primeiras parcelas.

Alegou que  aufere  apenas  R$ 2.293,72 por  mês,  pelo  que o  desconto da  parcela
contratada está lhe ocasionando danos irreparáveis, e que houve falha na prestação do serviço
por parte do Banco,  porquanto,  segundo seus argumentos,  não é permitida a realização de
saques sucessivos que ultrapassem valor superior a R$ 5.000,00.

Requereu  a  antecipação  dos  efeitos  da  tutela  recursal  e,  no  mérito,  pugnou  pela
reforma da Decisão para que os descontos em sua remuneração, decorrentes do empréstimo
consignado, sejam suspensos liminarmente.

O pedido de tutela recursal antecipada foi indeferido,  Decisão de f. 40/v.

O  Juízo  agravado  prestou  as  informações,  Ofício  de  f.  45,  mantendo  a  Decisão
agravada.

Intimado, f.47/v, o Agravado não ofertou contrarrazões, Certidão de f. 48.

O Ministério Público,  embora reconhecendo a aplicação do Código de Defesa do
Consumidor  à  hipótese,  opinou pelo desprovimento do Agravo,  ao argumento de que não
estariam preenchidos os requisitos do art. 273 do CPC/2015, Parecer de f.50/57. 

O  Recurso  é  tempestivo,  f.  12,  e  dispensado  de  preparo,  por  ser  a  Agravante
beneficiária da gratuidade judiciária, f. 11. 

É o Relatório.

             Narra a Agravante no Boletim de Ocorrência de f. 34/35, que no dia 20 de
novembro de 2013, por volta das doze horas, caminhava na direção da Avenida Beira Rio,
nesta Capital, quando foi abordada, inicialmente por um homem de aparência simples, que
lhe pediu informações a respeito do endereço de uma mulher de nome Lúcia, apresentando-
lhe um bilhete de loteria que dizia estar premiado, e que procurava a referida mulher a fim
de obter dela a importância de vinte mil reais, quando deles se aproximou um outro homem,
este bem vestido, que lhe disse que o bilhete estava premiado no valor de quinhentos e trinta
mil reais.

Continua em sua narrativa afirmando que o homem bem vestido lhe disse que
deveria entrar no carro juntamente com eles tendo ela, ao que se depreende da narrativa,
aquiescido em fê-lo.

A partir desse ponto da narrativa, a Agravante alega haver sido coagida, por haver
verificado a existência de uma arma de fogo no interior do veículo, e obrigada a entregar seu
cartão de crédito e sua senha, tendo na companhia dos dois homens se dirigido à Agência do
Banco do Brasil da Torre, e em lá chegando, um dos estelionatários retirou um extrato da
conta bancária dela, Agravante, e fez um empréstimo, em seu nome, no valor de quarenta
mil reais.

Afirma que  escutou  dos  indivíduos que a  acompanhavam,  a  quem chamou de
assaltantes,  que deveria descer do carro e fazer vários saques e voltar ao veículo, ao que
obedeceu.

Afirma ainda,  que os  "assaltantes"  simularam um mal-estar  e  lhe  pediram que
descesse  do carro e  fosse  a  uma farmácia  comprar-lhe  um remédio,  sendo nesse  ponto
encerrada a narrativa do registro policial, dando a entender que esse foi o momento em que



os dois homens aproveitaram para fugir.

A versão dos fatos apresentada pela Agravante, embora alegue haver sido coagida,
sugere ter sido ela vítima de um golpe de estelionato.

Da narrativa e da cópia do Extrato de Operações Bancárias de f. 17/18, infere-se
que foram inúmeras as oportunidades em que ela esteve fora do alcance dos dois indivíduos,
inclusive por  ocasião dos saques feitos  na Agência,  somente  um dos saqes  foi  feito  no
terminal de atendimento automático, o que sugere, a toda evidência, como bem entendeu o
Juízo,  a sua anuência aos propósitos dos dois indivíduos,  mesmo considerando-se a sua
idade, afastando, a princípio, o alegado estado psicológico de perigo.

Embora  a  alegada  extrapolação  do  limite  de  saque  diário  deva  ser  levada  em
consideração no julgamento final da causa, os argumentos apresentados pela Agravante não
são  suficientes  para  caracterizar  a  culpa  exclusiva  da  Instituição  Bancária,  a  ensejar  a
concessão da Tutela Provisória pretendida, quer analisando-se os fatos à luz do art. 273, do
CPC/1973, quer à luz dos art. 300, caput, e 311, I a IV, do CPC/2015.  

 Posto isso, em harmonia com o Parecer Ministerial, NEGO PROVIMENTO AO
AGRAVO.

É o Voto.

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


