
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0042303-95.2013.815.2001
ORIGEM: Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE : Banco Santander S/A (Adv. Elísia Helena de Melo Martini – OAB/PB
1.853-A)
APELADA: Glauce Rodrigues da Cunha Lima (Adv. Rinaldo Mouzalas de Souza e
Silva – OAB/PB nº 11.589)

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  DANOS  MORAIS.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO
DE CARTÃO COM CHIP E SENHA. EMPREGO DE DADOS
DA  AUTORA.  DÉBITO  DEVIDO.  FALTA  DE
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO
DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, CPC. DANOS MORAIS
INEXISTENTES. REFORMA DO DECISUM. PROVIMENTO
DO RECURSO.

- Consoante Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, “as
instituições  financeiras  respondem  objetivamente  pelos
danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos
praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

- Ante a fragilidade da prova do direito da autora, haja vista a
falta de comprovação que seu cartão com chip foi utilizado
por terceiros, necessário se faz julgar improcedente o pedido
formulado na peça inicial.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  dar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de fl. 750.

RELATÓRIO



Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Banco  Santander  S/A
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais, promovida
por Glauce Rodrigues da Cunha Lima, ora apelada, em face da instituição financeira
recorrente.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou  procedente  a
pretensão vestibular, para o fim de declarar inexistente a dívida oriunda da operação
fraudulenta  no nome da  promovente,  bem como condenar a  parte  demandada a
pagar à parte autora a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), a título de danos
morais, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora
de 1% a.m., a contar do evento danoso. Condenou, ainda, ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o
valor da condenação.

O Banco Santander,  em suas razões recursais,  alegou não ter
sido responsável por eventuais descontos indevidos na conta-corrente da autora, não
lhe podendo ser imputada nenhuma responsabilidade e que é no mínimo estranho a
demora na parte autora em acionar o banco e informar a suposta fraude.

Assevera que “se a autora realmente não teria recebido o cartão
de  débito,  como  poderia  ter  aguardando  tanto  tempo  para  identificar  a  suposta
fraude ou clonagem”, “no mínimo nos causa estranheza as atitudes da autora, na
condução e controle de sua movimentação financeira”.

Alega,  outrossim,  inexistirem  danos  morais  a  serem
indenizados, uma vez que não foi comprovada a conduta efetiva de qualquer fato
danoso  advindo  de  sua  conduta,  tendo  agido  no  exercício  regular  de  direito.
Assevera, ademais, que o valor fixado a títulos de danos morais é exorbitante e, caso
mantido, deve ser reduzido. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, nos moldes
anteriormente tratados.

Em seguida, intimada, a autora, ora recorrida, apresentou suas
contrarrazões, pleiteando o desprovimento dos apelos e consequente manutenção da
decisão guerreada, o que fizera ao rebater cada uma das razões recursais formuladas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO



Colhe-se dos autos que a autora, ora apelada, aforou a presente
demanda objetivando a condenação da empresa ré ao pagamento de indenização por
danos morais,  em virtude de suposta fraude em sua conta-corrente,  bem como a
declaração de inexistência de débito.

O feito tomou seu trâmite regular,  sobrevindo a sentença ora
guerreada que, conforme relatado, julgou procedente a ação anulatória de débito c/c
indenização por danos, para condenar o recorrido a pagar a quantia de R$ 30.000,00
(trinta mil reais) a título de danos morais e a declaração de inexistência de débito. É
contra essa decisão que se insurge o banco recorrente.

Adianto que deve ser dado provimento ao recurso.

Quanto ao mérito, a controvérsia em deslinde almeja discutir a
suposta ocorrência de fraude na conta-corrente da autora junto ao banco recorrido,
razão pela qual pleiteia a improcedência dos pedidos autorais.

Pois bem, o caso dos autos é regido pelas normas pertinentes ao
Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  a  instituição  financeira
demandada/recorrente caracteriza-se como fornecedora de serviços, razão pela qual,
sua  responsabilidade  é  objetiva,  nos  termos  dos  arts.  3º  e  14,  da  supracitada
legislação, senão vejamos:

“Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou  jurídica,  pública  ou
privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem  atividade  de  produção,
montagem,  criação,  construção,  transformação,  importação,
exportação,  distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.”

“Art. 14. 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.
§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em  consideração  as
circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
§ 2º. Omissis;
§ 3º. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando
provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”



Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça: 

“Súmula  nº  297:  O  Código  de  Defesa  do  Consumidor  é
aplicável às instituições financeiras. “

Conquanto seja aplicado o Código de Defesa do Consumidor às
instituições financeiras, também é sabido que a presunção não é absoluta, tendo em
vista dever o consumidor fazer o mínimo de prova do alegado.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que a situação
narrada  na  exordial  refoge,  por  completo,  aos  casos  costumeiros  de  fraude,  pois
nesses, de regra, o fraudador utiliza a integralidade do limite que a vítima possui em
conta-corrente ou em cartões de crédito e, geralmente, a ação decorre de perda, furto
ou roubo de documentos pessoais do correntista, o que não é a hipótese dos autos.

Na  espécie,  os  supostos  saques  indevidos  e  pagamento  de
contas tiveram início em dezembro do ano de 2012 e a autora só ingressou em Juízo
apenas em outubro de 2013, o que é no mínimo de se estranhar que uma pessoa
aguarde 10 (dez) meses sem ao menos desconfiar da existência de qualquer tipo de
saque que não fora por ela realizado.

O banco ora apelante informou, ainda, que os saques e compras
efetuadas mediante o cartão de débito com chip e senha numérica e secreta se deram
nas redondezas da residência da autora e que os gastos eram compatíveis com seus
gastos usuais.

Vale ressaltar, ainda, que a autora não informou ter sido vítima
de furto, roubo ou extravio de seus documentos pessoais, sendo certo que a versão
inicial carece da verossimilhança necessária ao seu acolhimento. 

Ainda  que  se  trate  de  relação  de  consumo,  envolvendo
responsabilidade  objetiva  do  prestador  de  serviços,  não  se  pode  olvidar  a
necessidade  de  se  demonstrar  a  existência  dos  danos  sofridos  e  do  nexo  de
causalidade destes com a conduta do fornecedor. 

No caso,  o  fato de os saques haverem sido efetuados com o
cartão e  senha do consumidor comprovado através  de mecanismos de segurança
para verificação da identidade daquele que opera o caixa eletrônico, somado a outros
elementos dos autos é apto a excluir a responsabilidade do fornecedor. 

Nesse sentido, precedentes:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE
CONTRATO  C/C  DANOS  MORAIS.  SAQUES  REALIZADOS



MEDIANTE O USO DO CARTÃO MAGNÉTICO EM TERMINAL
ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA DO SERVIÇO
BANCÁRIO.  É responsabilidade do correntista a guarda do cartão
magnético  e  o  sigilo  da  senha  respectiva,  que  é  pessoal  e
intransferível,  somente  podendo  ser  responsabilizado  o  banco
depositário  se  restar  cabalmente  comprovada a  falha  no serviço.
Relação de consumo que não dispensa a prova do dano e do nexo
causal.  Apelo  desprovido.”  (Apelação  Cível  Nº  70042362749,
Décima Sexta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça  do  RS,  Relator:
Munira Hanna, Julgado em 27/11/2014)  (grifou-se)

 “CONSUMIDOR.  NEGÓCIOS  BANCÁRIOS.  SAQUE  E
COMPRAS ATRAVÉS DE CARTÃÕ MAGNÉTICO DOTADO DE
CHIP  .  VALORES  EM  CONFORMIDADE  COM  OS  GASTOS
USUAIS  DA  CONSUMIDORA.  ADEQUAÇÃO  AO  PERFIL  DA
USUÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  INDICATIVOS  DE  FURTO  OU
EXTRAVIO  DO  CARTÃO  .  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
MÍNIMA  DOS  FATOS  NARRADOS.  VEROSSIMILHANÇA
AFASTADA. Ainda que não se descure da dificuldade probatória
inerente ao tipo de negócio bancário aqui combatido, cabia à autora
apresentar prova mínima a embasar suas alegações, ônus do qual
não se desincumbiu, a teor do que preceitua o art.  333, inc. I, do
CPC.  Havendo  a  demandante  afirmado  a  impossibilidade  de
saques  no  dia  03/10/2013,  porquanto  se  encontrava  em  consulta
médica na Santa Casa de Misericórdia, em Porto Alegre, nenhuma
documentação foi pela mesma acostada a corroborar sua alegação,
prova  esta  que  se  mostrava  de  facilitada  concreção.  Ademais,  o
saque  fora  realizado  na  própria  agência  onde  a  mesma  mantém
conta,  dentro  do  padrão  usual  de  procedimentos  efetuados  pela
cliente.  Igualmente  se  afigura  inverossímil  a  alegação  de  não
utilização  do  cartão  magnético  para  compras  através  do  sistema
"Banricompras", porquanto os dispêndios a este título igualmente
não  desbordam  do  padrão  de  gastos  efetuados  pela  requerente.
Ainda,  a  asserção  da  autora  de  que  não  utilizava  seu  cartão  de
compras  há  mais  de dois  anos  restou contestada pelo Banco réu
mediante apresentação de extratos, evidenciando o uso costumeiro,
pela  demandante,  do  plástico,  desde  junho  de  2013.  Por  fim,
inexistiu qualquer registro de extravio ou furto do cartão referido,
ou de sua senha , restando inviável, destarte, o reconhecimento do
direito  postulado.  Sentença  mantida  por  seus  próprios
fundamentos.  RECURSO  IMPROVIDO.”  (Recurso  Cível  Nº
71004992863,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,
Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 11/11/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS  --  ALEGAÇÃO  DE  SAQUES
EFETUADOS  POR  TERCEIROS  -  CARTÃO  COM  CHIP  -
GUARDA  DE  SENHA  ANOTADA  JUNTO  AO  CARTÃO  -
FORTES INDÍCIOS DE AUSÊNCIA DE FRAUDE - RESTITUIÇÃO



DE  VALORES  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL
INDEVIDA.  I-  Ainda  que  se  trate  de  relação  de  consumo,
envolvendo  responsabilidade  objetiva  do  prestador  de  serviços,
não se pode olvidar a necessidade de se demonstrar a existência dos
danos sofridos e do nexo de causalidade destes com a conduta do
fornecedor. II-  O fato de os saques haverem sido efetuados com o
cartão e senha do consumidor comprovado através de mecanismos
de segurança para verificação da identidade daquele que opera o
caixa  eletrônico,  uma  vez  não  impugnado  e  somado  a  outros
elementos  dos  autos  é  apto  a  excluir  a  responsabilidade  do
fornecedor. (TJ-MG  -  AC:  10126130004461001  MG,  Relator:  João
Cancio,  Data  de  Julgamento:  05/07/2016,  Câmaras  Cíveis  /  18ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/07/2016)

Outrossim, é certo que o cartão magnético e a senha pessoal
devem permanecer sob os cuidados do correntista, sendo dele o respectivo dever de
guarda; no entanto, pela própria natureza dos serviços prestados pelas instituições
bancárias, a segurança é elemento imprescindível a nortear tais relações negociais,
competindo, portanto, ao banco zelar pela segurança do local destinado a realização
de operações financeiras. 

Tenho que,  no  caso  posto  em análise  não foram constatadas
quaisquer  operações  que  pudessem  indicar  fraude  já  que  os  saques  e  débitos
realizados não fugiram do perfil do correntista, alguns deles foram realizados nas
proximidades de seu endereço e, ainda, foram realizadas transações não impugnadas
no mesmo período daquelas contestadas, o que indica que, o autor já tinha ciência da
existência de tais transações sem haver solicitado a apuração de eventual fraude. 

Por  fim,  no  caso  em  comento,  as  provas  dos  autos  são
favoráveis ao apelante, uma vez que o autor não demonstrou defeito na prestação de
serviços e o nexo causal existente, ou seja, não há indicação de maneira satisfatória da
probabilidade de ter sido o saque indevido. 

Diante  de  tais  considerações,  dou  provimento  ao  recurso
apelatório, julgando totalmente improcedentes os pedidos iniciais.

Condeno  a  parte  autora,  ainda,  ao  pagamento  das  custas
processuais e honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), com
a ressalva do art. 98, §3º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.



Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público,  na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 08 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 09 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


