
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÕES N.º 0005744-42.2013.815.2001.
ORIGEM: 7ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1ª APELANTE: Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.
ADVOGADO: José Theodoro Alves de Araújo (OAB/SP 15.349)
2º APELANTE: Banco do Brasil S/A.
ADVOGADOS: Sérvio Túlio de Barcelos (OAB/PB 20.412-A) e José Arnaldo Janssen Nogueira
(OAB/PB 20.832-A).
3ªs APELANTES: Eny Nóbrega de Moura e Aurelita Leite de Moura.
ADVOGADO: Jean Câmara de Oliveira (OAB/PB 11.144).
APELADOS: os Recorrentes.

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
CORRENTISTAS  VÍTIMA  DO  GOLPE  DA  "TROCA  DO  CARTÃO".
REALIZAÇÃO  DE  SAQUES,  DÉBITOS  EM  CONTA,  ORDEM  DE
PAGAMENTO E COMPRAS A CRÉDITO FRAUDULENTAS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  CONDENAÇÃO  À  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  COM  RELAÇÃO  ÀS  COMPRAS  COM  O  CARTÃO  DE
CRÉDITO.  APELAÇÃO  INTERPOSTA  PELOS  RÉUS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA   AD  CAUSAM  ARGUIDA  PELA
PROPRIETÁRIA  DA  BANDEIRA  DO  CARTÃO.  SOLIDARIEDADE  DA
CADEIA  DOS  FORNECEDORES  DO  SERVIÇO.  PRECEDENTES  DO  STJ.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  FORTUITO EXTERNO CAUSADO POR TERCEIRO
COM  A  CONTRIBUIÇÃO  DOS  PRÓPRIOS  CORRENTISTAS.
RESPONSABILIDADE  DOS  FORNECEDORES  DO  SERVIÇO  NÃO
CARACTERIZADA.  PROVIMENTO.  APELAÇÃO  MANEJADA  PELOS
AUTORES.  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  NÃO  EVIDENCIADOS.
DESPROVIMENTO.

1. "Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte Superior, o art. 14 do CDC
estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores de uma mesma
cadeia  de  serviços,  razão  pela  qual  as  "bandeiras"/marcas  de  cartão  de  crédito
respondem solidariamente com os bancos e as administradoras de cartão de crédito
pelos  danos  decorrentes  da  má  prestação  de  serviços."  (AgRg  no  AREsp
596.237/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
julgado em 03/02/2015, DJe 12/02/2015)

2. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa,
pela  reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores  por  defeitos  relativos  à
prestação dos  serviços,  salvo  se provar  a  culpa  exclusiva  do consumidor  ou  de
terceiro (art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor).

3. A confirmação pelo correntista de que foi induzido a fornecer, fora da agência, o
cartão de crédito/débito a terceiro fraudador, caracteriza hipótese de fortuito externo
não inserido no risco da atividade bancária, porquanto não é cabível exigir que a
Instituição Financeira presuma a ilegalidade de transações financeiras que somente
poderiam ser realizadas  com o uso dos  dispositivos de segurança cujo dever  de
guarda seja exclusivo do cliente.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelações
n.º  0005744-42.2013.815.2001,  em que  figuram como  Apelantes Visa  do  Brasil
Empreendimentos Ltda., Banco do Brasil S/A, Eny Nóbrega de Moura e Aurelita
Leite de Moura e como Apelados os Recorrentes.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  interposta  pelos
Autores, negando-lhe provimento, e conhecer das Apelações manejadas pelos
Réus, rejeitando a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pela
Visa do Brasil Empreendimentos Ltda, no mérito, dando-lhes provimento.

VOTO.
 

Visa  do  Brasil  Empreendimentos  Ltda.  interpôs  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca desta Capital, f. 231/239,
nos autos da Ação Indenizatória c/c Obrigação de Fazer ajuizada em seu desfavor e
do Banco do Brasil S/A por Eny Nóbrega de Moura e Aurelita Leite de Moura,
que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando os Réus ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido
de correção monetária e de juros de mora de 1% ao mês, a partir do arbitramento, e
de  indenização  por  danos  materiais  em  valor  a  ser  apurado  em  liquidação  de
Sentença, acrescida de correção monetária a contar da citação, indeferindo o pedido
de restituição dos valores ilicitamente sacados da conta dos Autores, condenando os
Promovidos,  ainda,  ao  adimplemento  das  custas  processuais  e  dos  honorários
advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas  Razões,  f.  250/265,  arguiu  preliminarmente  a  sua  ilegitimidade
passiva ad causam, ao argumento de que é mera detentora da bandeira do cartão de
crédito  do  primeiro  Autor,  Eny  Nóbrega  Moura,  não  tendo  contribuído  para  a
ocorrência dos eventos narrados na Exordial, porquanto não possui ingerência sobre
as operações financeiras realizadas por meio do cartão, não fazendo parte da cadeia
de consumo.

No mérito, alegou a culpa exclusiva de terceiros, no caso, do Banco do Brasil
S/A e dos fraudadores do cartão de crédito e  a inexistência  dos danos morais  e
materiais sofridos pelos Autores, requerendo o provimento do Apelo para que, no
caso  de  não acolhimento  da  preliminar,  seja  julgado  improcedente  o  pedido ou,
subsidiariamente, reduzido o quantum indenizatório.

O Banco do Brasil S/A também Apelou, f. 268/274, requerendo a exclusão
da Visa do polo passivo da lide, uma vez que é o verdadeiro administrador do cartão
de crédito do primeiro Promovente.

No mérito, asseverou a falta de comprovação dos danos morais e materiais,
pugnando pela reforma da Sentença ou pela minoração do montante da indenização.

Intimados,  os  Promoventes  apresentaram  Contrarrazões  aos  Apelos
manejados pelos Réus, f. 323/331 e 332/339, aduzindo: a legitimidade passiva da
Visa, a configuração do defeito do serviço e a insuficiência do valor arbitrado pelos
danos morais.



Os  Autores,  por  sua  vez,  também  manejaram  Recurso  Apelatório,  f.
282/292, aduzindo que são titulares de conta conjunta no Banco do Brasil  e que
foram vítimas de estelionatários que, de posse de seu cartão, efetuaram saques no
valor de R$ 8.783,19 (oito mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos)
e compras a crédito no valor de R$ 5.844,66 (cinco mil, oitocentos e quarenta e
quatro mil e sessenta e seis centavos).

Sustentaram que, em momento algum, disponibilizaram as senhas numérica e
silábica a terceiros, razão pela qual não lhes faltou o devido cuidado com o cartão,
tendo os  saques  sido  realizados por  meio  de violação ao  falho  sistema bancário
mantido pela Instituição demandada.

Argumentaram que, embora a obtenção do cartão pelos fraudadores tenha
ocorrido fora das dependências do banco, os saques ocorreram dentro de uma de
suas  agências,  acrescentando  que  o  volume  de  saques  fugiram  do  padrão  de
movimentação ordinária da conta.

Afirmaram que os danos morais devem ser majorados, notadamente quando
se  observa  as  diversas  cobranças  e  a  inserção  dos  seus  nomes nos  cadastros  de
restrição ao crédito.

Pleitearam, por fim, a reforma parcial da Sentença para que os Demandados
sejam condenados a restituir em dobro o valor dos saques ilegalmente realizados em
sua conta, bem como a majoração do quantum indenizatório.

Intimados  os  promovidos,  somente  a  Visa  apresentou  Contrarrazões,  f.
294/318,  repisando  toda  a  argumentação  constante  do  seu  Recurso  Apelatório,
acrescentando que não pode ser compelida a restituir em dobro os valores sacados,
ante a inexistência de dolo.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço das Apelações.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que todos
os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito, incluindo
as proprietárias das bandeiras, respondem solidariamente em caso de fato ou vício do
serviço1, pelo  que rejeito  a preliminar de  ilegitimidade passiva  arguida pela

1 PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. 'BANDEIRA'
DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.  A agravante não trouxe qualquer argumento novo
capaz de ilidir os fundamentos da decisão agravada. 2. Segundo a orientação jurisprudencial desta
Corte Superior, o art. 14 do CDC estabelece regra de responsabilidade solidária entre os fornecedores
de  uma  mesma  cadeia  de  serviços,  razão  pela  qual  as  "bandeiras"/marcas  de  cartão  de  crédito
respondem solidariamente  com os bancos  e  as  administradoras  de  cartão  de  crédito pelos  danos
decorrentes  da  má  prestação  de  serviços.  3.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp
596.237/SP,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO  BELLIZZE,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
03/02/2015, DJe 12/02/2015)



Visa do Brasil Empreendimentos Ltda.

Passo ao mérito.

Segundo a  narrativa  da  Exordial  e  do  Boletim de  Ocorrência  Policial  nº
386/13,  registrado  na  3ª  Delegacia  Regional  desta  Capital,  f.  20/21,  um  dos
Promoventes foi vítima de golpe perpetrado por estelionatários que resultou na troca
do  seu  cartão  de  crédito  por  um  falso  e  na  realização  de  operações  bancárias
fraudulentas no período compreendido entre 01 e 02 de fevereiro de 2012, no valor
de R$ 8.783,19 (oito mil, setecentos e oitenta e três reais e dezenove centavos), f.
26/28, debitadas na conta conjunta de titularidade de ambos os Autores, além da
cobrança, na fatura do cartão, de compras e saques no valor de R$ 5.844,66 (cinco
mil,  oitocentos  e  quarenta  e  quatro  reais  e  sessenta  e  seis  centavos),  sendo  R$
1.869,66 (mil, oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e seis centavos) a vista e
R$ 3.975,00 (três mil, novecentos e setenta e cinco reais) a prazo, f. 30 e 32/33.

O  Juízo,  ao  proferir  a  Sentença,  entendeu  que  os  Réus  não  podem  ser
responsabilizados  pelos  débitos  efetuados  na  conta-corrente,  porquanto  foram os
Autores que faltaram com o dever de guarda do cartão magnético, todavia, firmou
convencimento no sentido de que os “comerciantes” deveriam exigir a identificação
pessoal do consumidor para autorizarem as compras a crédito e que, em razão disso,
os Promovidos deveriam ressarcir os valores cobrados nas faturas do cartão e pagar
indenização por danos morais.

Nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de
serviços responde, independentemente da existência de culpa,  pela  reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, ao
passo que o Inciso II do §3º, do mesmo dispositivo, prevê que o fornecedor não será
responsabilizado se provar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro2.

Considera-se defeituoso o serviço, nos termos do § 1.º, do art. 14, quando
não  fornece  a  segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em
consideração, entre outras circunstâncias, os riscos que lhe são próprios3.
PETIÇÃO  RECEBIDA  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.  PRINCÍPIOS  DA  ECONOMIA,
INSTRUMENTALIDADE  E  FUNGIBILIDADE  RECURSAL.  DIREITO  CIVIL  E  DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO ROUBADO. DANOS
MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SOCIEDADE TITULAR DA
BANDEIRA. 1.- Todos os que integram a cadeia de fornecedores do serviço de cartão de crédito
respondem solidariamente em caso de fato ou vício do serviço. Assim, cabe às administradoras do
cartão, aos estabelecimentos comerciais, às instituições financeiras emitentes do cartão e até mesmo
às proprietárias das bandeiras, verificar a idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos,
utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos
em nome de seus clientes. Precedentes. 2.- Agravo Regimental improvido. (PET no AgRg no REsp
1391029/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe
17/02/2014)
2 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.
[…].
§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:
[…];
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

3 Art. 14. […]. § 1.° 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; 



A utilização de cartão de crédito ou débito, por suas características, permite a
realização  de  saques,  débitos  em conta  e  compras  parceladas,  exigindo-se,  para
serem concretizados,  a  inserção  do  cartão  e  a  digitação  da  senha  ou do  código
silábico, pessoais e intransferíveis.

A confirmação, pelos Demandantes, de que um deles foi induzido a fornecer,
fora da agência, o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador, caracteriza hipótese
de fortuito  externo não inserido no risco da atividade bancária,  porquanto não é
cabível  exigir  que  a  Instituição  Financeira  presuma  a  ilegalidade  de  transações
financeiras  que  somente  poderiam ser  realizadas  com o  uso  dos  dispositivos  de
segurança cujo dever de guarda seja exclusivo do cliente.

A argumentação dos Autores de que não forneceram as senhas aos supostos
fraudadores, ainda que fosse verossímil, não rechaça o fato de que a troca do cartão
foi a ação que permitiu a prática do crime, não havendo como atribuir aos Réus a
responsabilidade pelos débitos efetuados na conta conjunta4, nem tampouco pelas
compras realizadas a crédito5, notadamente quando não resta demonstrado que as
referidas operações tenham ocorrido após a comunicação à Instituição Financeira e à
solicitação de bloqueio. 

O fundamento empregado pelo Juízo para reconhecer os danos materiais e
morais aos Promoventes,  ademais,  diz respeito  à necessidade de os comerciantes
exigirem  a  identificação  pessoal  do  consumidor  nas  compras  a  crédito,  não  se
aplicando aos fornecedores dos serviços de cartão de crédito.

Considerando  que  o  cartão  de  crédito  foi  trocado  no  âmbito  da
responsabilidade  de  um  dos  Autores,  resta  configurada  a  excludente  da
responsabilidade por culpa exclusiva da própria vítima e do terceiro fraudador, não
havendo como reconhecer o direito por danos decorrentes de sua própria conduta.

Posto  isso, conhecida  a  Apelação  interposta  pelos  Autores,  nego-lhe
provimento,  e,  conhecidas  as  Apelações  manejadas  pelos  Réus,  rejeitada  a

II – o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam; 
III – a época em que foi fornecido.

4 APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Consumidor. Autora requereu a reparação
do  banco,  em  razão  de  ter  sido  vítima  de  um  golpe  perpetrado  por  criminosos,  os  quais  se
apresentaram como prepostos da instituição financeira requerida e solicitaram os respectivos cartões
de crédito, entregues pela autora aos golpistas. Sentença de improcedência. Irresignação da autora.
Não  acolhimento.  Atitudes  da  autora  decisivas  para  a  ocorrência  do  desfalque  no  respectivo
patrimônio. A responsabilidade pelos danos decorrentes da entrega espontânea dos cartões de crédito
aos golpistas não poderia ser atribuída à casa bancária. Impossibilidade de produção de prova acerca
das alegações da autora em relação à entrega das senhas. Responsabilidade da instituição financeira
afastada. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJSP - 10583936720158260100 SP - Órgão
Julgador 24ª Câmara de Direito Privado – Publicação 07/11/2017 – Julgamento 7 de Novembro de
2017 – Relator Silvia Maria Facchina Esposito Martinez)

5 RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
COMPRAS E SAQUES COM CARTAO DE CREDITO NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA.
USO DE SENHA PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. TARJETA ENTREGUE INDEVIDAMENTE
A TERCEIRO. CONSUMIDORA QUE PROPICIOU O USO DO CARTÃO AO SER VÍTIMA DE
GOLPE.  AUSÊNCIA  DE  QUALQUER  ILICITUDE  OU  FALHA  POR  PARTE  DOS
DEMANDADOS.  SENTENÇA  MANTIDA.  RECURSO  DESPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71006903926,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Roberto  Behrensdorf
Gomes da Silva, Julgado em 12/07/2017).



preliminar  de  ilegitimidade  passiva  arguida  pela  Visa  do  Brasil
Empreendimentos  Ltda.,  no  mérito,  dou-lhes  provimento  para  julgar
improcedente o pedido, condenando os Promoventes ao pagamento das custas
processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 2.000,00 (dois
mil  reais),  observada a condição suspensiva de exigibilidade,  por  serem eles
beneficiários da gratuidade da justiça.

É como voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


