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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  C/C
CANCELAMENTO DE DÉBITO. PROCEDÊNCIA NA
ORIGEM.  IRRESIGNAÇÃO  DO  BANCO.
ESTELIONATO  OCORRIDO  NO  INTERIOR  DA
AGÊNCIA  BANCÁRIA.   EXTRAVIO  DE  CARTÃO
MAGNÉTICO.  EMPRÉSTIMOS  NA  CONTA
CORRENTE  DO  PROMOVENTE  EFETUADOS  POR
TERCEIRO.  UTILIZAÇÃO  DA  SENHA  SECRETA.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NO SIGILO
DO  CÓDIGO  PESSOAL.  EXCLUDENTE  DE
RESPONSABILIDADE.  INOCORRÊNCIA DE FALHA
NA  PRESTAÇÃO  DOS  SERVIÇOS.  DEVER  DE
INDENIZAR AFASTADO. APLICAÇÃO DO ART. 373,
I,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
PRECEDENTES  DESTA  EGRÉGIA  CORTE  E  DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.
MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO  APELATÓRIO.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA.

- A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que cabe
ao correntista agir com zelo e cuidado no uso de seu cartão
magnético  e  respectiva  senha,  não  podendo  a  instituição
financeira responder por operações perpetradas por terceiros
que  tiveram  acesso  ao  cartão  e  à  senha  por  descuido  do
cliente.

- As transações em caixas de autoatendimento são de única e
exclusiva responsabilidade do correntista, que possui cartão e
senha pessoais e intransferíveis para tal finalidade, pelo que
não há que  se falar  em responsabilidade do fornecedor  de
serviços  bancários  pelos  danos  alegadamente  sofridos  pelo
consumidor  em  decorrência  do  extravio  de  seu  tarjeta
magnética  e  fornecimento  do  seu  código  pessoal  a
desconhecidos.
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- Não há como imputar a responsabilidade ao banco pelos prejuízos
decorrentes  de  movimentações  bancárias,  quando  referidas
operações  foram efetivadas  mediante  a  autorização  da  titular  da
conta e  de  fornecimento  de  senha pessoal,  cujo conhecimento  é
exclusivo  da  correntista.  Desse  modo,  a  falha  do  serviço  do
demandado não restou demonstrada nos autos.

-“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO  MANEJADO  SOB  A  ÉGIDE  DO  NCPC.
ALEGAÇÃO  DE  OFENSA  AO  ART.  535  DO  CPC/73.
INEXISTÊNCIA.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO
BANCÁRIO  NÃO  CONFIGURADA.  DANOS  MATERIAIS  E
MORAIS  NÃO  COMPROVADOS.  CONSUMIDOR  QUE
FORNECEU  SEU  CARTÃO  BANCÁRIO  A  TERCEIROS.
ACÓRDÃO  ESTADUAL  QUE  DECIDIU  COM  BASE  NAS
PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE.  INCIDÊNCIA  DAS  SÚMULAS  NºS  7  E  83  DO  STJ.
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL  NÃO  CONFIGURADO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC
a este recurso ante os termos no Enunciado Administrativo nº 3
aprovado  pelo  Plenário  do  STJ  na  sessão  de  9/3/2016:  Aos
recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/2015 (relativos  a
decisões  publicadas  a  partir  de  18  de  março  de  2016)  serão
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na  forma do
novo  CPC.  2.  Não  se  constata  eiva  de  nulidade  no  acórdão
recorrido  quando,  apesar  de  não  se  reportar  a  determinado
preceito legal indicado pela parte, decide os pontos controvertidos
postos na lide, declinando os fundamentos de suas conclusões. 3. A
responsabilidade objetiva do banco foi afastada pelo Tribunal de
origem com base nas provas apresentadas nos autos no sentido
de que o evento danoso alegado pelo recorrente decorreu de sua
exclusiva e única culpa ao fornecer seu cartão bancário e senha
a terceiros, e não da falha na prestação de serviço da instituição
bancária. A revisão desse entendimento, no âmbito do Recurso
Especial,  é  obstada  pela  Súmula  nº  7  do  STJ.  4.  Esta  Corte
possui entendimento de que, no uso do serviço de conta corrente
fornecido  pelas  instituições  bancárias,  é  dever  do  correntista
cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo
de sua senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena
de  assumir  os  riscos  de  sua  conduta  negligente.  No  caso,  o
Tribunal  estadual  decidiu  alinhado  à  jurisprudência  do  STJ.
Incide a Súmula nº 83 do STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não
obedeceu  aos  ditames  legais  e  regimentais  necessários  à  sua
demonstração.  6.  Agravo  interno  não  provido.”  (STJ;  AgInt-
EDcl-REsp  1.612.178;  Proc.  2016/0178287-1;  SP;  Terceira
Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/06/2017) Grifo nosso
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- Nos termos do art. 373, I, do NCPC, o ônus da prova incumbe ao
autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se ele não
se desincumbe deste ônus, deixando de instruir o processo com os
documentos  necessários,  não  pode  o  Juiz,  através  de  sua
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto que lhe foi
submetido.

- “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:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

-  O uso indevido de tarjeta magnética de conta corrente e/ou cartão
de crédito com chip, extraviado por negligência do consumidor ou
confiado  a  terceiro,  não  configura  dano  moral  passível  de
indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de
guarda do cartão e sigilo da respectiva senha.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de “Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais c/c Cancelamento
de Débito/Empréstimos e Antecipação de Tutela”, em face do Banco  Bradesco S/A., alegando ter
sofrido danos em razão de efetivação de empréstimos em sua conta-corrente por terceiros de forma
fraudulenta,  com  a  utilização  de  senha  pessoal  do  cartão  magnético,  objetivando,  ao  final,  a
anulação  do  contrato  nº  5886883  e  5866566,  bem  como  a  condenação  dos  promovidos  ao
pagamento de indenização por abalos morais.

Na  sentença,  de  fls.  83/84-v,  a  Magistrada  de  primeiro  grau  determinou  o
cancelamento  dos  respectivos  contratos  e  o  estorno  das  parcelas  descontadas,  bem  como  a
condenação indenizatória extrapatrimonial, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Às  fls.  91/100,  o  demandado  apelou,  alegando,  em  síntese,  que  as  operações
contestadas foram realizadas pelo apelado e que este possibilitou, por vontade própria ou desídia,
que outro indivíduo tivesse acesso a seu cartão e senha pessoal, descumprindo obrigação contratual
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que eximiria o banco quanto ao dever de reparar.

Assim, não ocorrendo defeito na prestação do serviço,  não haveria que se aplicar
danos morais e materiais.

Ao  final,  requer  o  provimento  do  recurso,  no  sentido  de  que  sejam  julgados
improcedentes os pedidos formulados na inicial  ou, caso haja entendimento diverso nesta Corte,
pugna, subsidiariamente, pela minoração do valor ressarcitório.

Contrarrazões encartadas às fls. 107/118. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso
apelatório (fls.126/132).

É o breve relatório. 

VOTO

Depreende-se dos autos que o autor interpôs a presente demanda em face do Banco
Bradesco S/A pugnando pela nulidade dos contratos de empréstimos, bem ainda pela condenação
ressarcitória em virtude dos abalos psíquicos sofridos.

Após o trâmite regular do processo, sobreveio a sentença ora guerreada que, confor-
me relatado, julgou procedente a demanda. É contra esta decisão que se insurge o demandado.

                        Pois bem.

Muito embora se reconheça que, em se tratando de relação de consumo, compete ao
prestador de serviços demonstrar que o defeito alegado inexiste, ou que o dano foi causado por
culpa exclusiva da vítima ou de terceiro,  também é sabido que, com relação a transferências
bancárias com utilização de cartão magnético e senha pessoal, incumbe ao correntista a prova
da irregularidade das retiradas.

Isso  porque,  a  guarda  do  referido  cartão  e  o  código  de  acesso  são  de
responsabilidade exclusiva do cliente, sendo seu o dever de comprovar a eventual conduta
culposa da instituição financeira na entrega do numerário.

Com efeito, o uso indevido de tarjeta magnética de conta corrente e/ou cartão de
crédito com chip, extraviado por negligência do consumidor ou confiado a terceiro, não configura
dano moral passível de indenização pela instituição financeira, pois o titular tem o dever de guarda
da tarjeta magnética e sigilo da respectiva senha. O sistema não responde pelos transtornos que o
consumidor passe enquanto não se opera, regularmente, o bloqueio devido ou a troca de senha.

Dessa forma, a ausência de defeito no serviço do apelante e a configuração da culpa
do promovente excluem a responsabilidade que  se pretende impor a  instituição financeira,  não
havendo verossimilhança nas alegações da parte autora, restando presumido que as movimentações
foram feitas por ela ou por terceiros.
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É o que disciplina o art. 14, § 3º, incisos I e II do Código de Defesa do Consumidor,
senão vejamos:

  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:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Nesse norte, inocorrente conduta ilícita da ente bancário, não existe dano moral e
material a indenizar.

Vale  ressaltar  que,  apesar  da  inversão  do  ônus  probatório,  em  decorrência  da
incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há provas a amparar o pedido formulado pelo
demandante (CPC art. 373, I), uma vez que sequer provou a existência do prejuízo extrapatrimonial.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça por reiteradas vezes:
    

APELAÇÃO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  FRAUDE.  UTILIZAÇÃO  DE  CARTÃO  COM  CHIP  E
SENHA. EMPREGO DE DADOS DO AUTOR. DÉBITO DEVIDO.
FALTA DE  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO
DIREITO DO AUTOR. ART. 373, INC. I, DO CPC. DANOS MORAIS
INEXISTENTES.  DECISUM  MANTIDO. DESPROVIMENTO  DO
RECURSO. Consoante Súmula nº 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”. Em conformidade com a
Jurisprudência desta Egrégia Corte e do Colendo STJ, ante a fragilidade
da prova do direito do autor, 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  vestibular.  (TJPB;  APL
0000985-92.2014.815.2003;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. João Alves da Silva; DJPB 30/11/2017; Pág. 8) Grifo nosso

REANÁLISE DE APELAÇÃO NOS TERMOS DO ART.  1.040.  II,  DO
CPC/2015.  CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE
DAS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS POR DANOS CAUSADOS POR
FRAUDES  E  DELITOS  PRATICADOS  POR  TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO
DO  EMPREENDIMENTO.  ENTENDIMENTO  SEDIMENTADO
PELO  SUPERIOR  TRIBUNAL DE  JUSTIÇA,  NA SISTEMÁTICA
DOS RECURSOS REPETITIVOS. MÉRITO RECURSAL. AUTORA
QUE ADMITE TER RECEBIDO AUXÍLIO DE DESCONHECIDO
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NA  REALIZAÇÃO  DE  TRANSAÇÕES  POR  MEIO  DE  CAIXAS
ELETRÔNICOS.  SAQUES  REALIZADOS  COM  CARTÃO
BANCÁRIO  CUJA  UTILIZAÇÃO  REQUER  A  DIGITAÇÃO  DA
SENHA NUMÉRICA DE USO PESSOAL DO TITULAR DA CONTA.
INEXISTÊNCIA  DE  FALHA  NO  SERVIÇO  BANCÁRIO.  NEXO
CAUSAL  NÃO  DEMONSTRADO.  CULPA  EXCLUSIVA  DA
CONSUMIDORA.  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE  DO
BANCO  RÉU.  DISTINGUISHING.  INAPLICABILIDADE  DA
ORIENTAÇÃO  EMANDA  PELA  CORTE  SUPERIOR  NO
JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMÁTICOS. MANUTENÇÃO
DO ACÓRDÃO REANALISADO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO DA
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  1.  As  instituições  bancárias  respondem
objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados
por  terceiros.  Como,  por  exemplo,  abertura  de  conta-corrente  ou
recebimento  de  empréstimos  mediante  fraude  ou  utilização  de
documentos falsos., porquanto tal responsabilidade decorre do risco do
empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. Tese esposada
pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  julgamento  do  REsp  nº
1.197.929/PR  e  do  REsp  nº  1.199.782/PR  (Tema  466),  afetados  à
sistemática  dos  recursos  repetitivos.  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, do Código de Defesa do Consumidor). 3. As transações em
caixas de autoatendimento são de única e exclusiva responsabilidade
do correntista, que possui cartão e senha pessoais e intransferíveis para
tal  finalidade,  pelo que não há que se falar em responsabilidade do
fornecedor de serviços  bancários  pelos  danos alegadamente sofridos
pelo  consumidor  em  decorrência  do  extravio  de  seu  cartão  e
fornecimento de sua senha a pessoa desconhecida. 4. “Não há como
imputar  a  responsabilidade  ao  banco  pelos  prejuízos  decorrente  de
transações  bancárias,  quando  referidas  operações  foram  efetivadas
mediante a autorização da titular da conta e de fornecimento de senha
pessoal, cujo conhecimento é exclusivo da correntista falha do serviço
da instituição financeira não demonstrada nos autos”. (TJPR; ApCiv
0777060-9; Londrina; Oitava Câmara Cível; Rel. Des. João Domingos
Kuster  Puppi;  DJPR 22/09/2014;  Pág.  145).  (TJPB;  APL 0002183-
72.2012.815.0181;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 08/05/2017; Pág. 8) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  SAQUE  REALIZADO  EM  TERMINAL  DE
AUTOATENDIMENTO.  ALEGAÇÃO  DO  TITULAR  DA  CONTA  DE
QUE  NÃO  EFETIVOU  TAL  OPERAÇÃO.  PEDIDO  JULGADO
IMPROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO  DO  AUTOR.  TRANSAÇÃO
BANCÁRIA  QUE  REQUER  A  UTILIZAÇÃO  DO  CARTÃO
MAGNÉTICO  E  A  DIGITAÇÃO  DE  SENHA  NUMÉRICA  DE  USO
PESSOAL E  INTRANSFERÍVEL.  INOBSERVÂNCIA  DO  DEVER  DE
GUARDA  DA  REFERIDA  SENHA.  PROVA  QUE  NÃO  ATESTA  A
OCORRÊNCIA  DE  FRAUDE.  ILÍCITO  NÃO  CARACTERIZADO.
CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  NÃO  CONFIGURADA.  DEVER  DE
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INDENIZAR  AFASTADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  1.  O  uso  do  cartão  magnético,  mediante  a
utilização  da  respectiva  senha,  é  exclusivo  do  titular  da  conta.
Eventuais  saques  apontados  como  irregulares  não  ensejam  a
responsabilidade da instituição financeira, quando configurada a culpa
exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do
CDC. 2. Do TJPB: “as transações em caixas de autoatendimento são
de única e exclusiva responsabilidade do correntista, que possui cartão
e senha pessoais e intransferíveis para tal finalidade, pelo que não se
fala em responsabilidade do fornecedor de serviços bancários quanto
aos danos alegadamente sofridos pelo consumidor em decorrência do
extravio  de  seu  cartão  e  fornecimento  de  sua  senha  a  pessoa
desconhecida.  ”  (acórdão/decisão  do  processo  n.
00197459020108150011,  4ª  câmara  especializada  cível,  relator:  des.
Romero marcelo da Fonseca oliveira, j. Em 24-05-2016). 3. Do TJPB:
“a realização de saque mediante uso do cartão de crédito somente se
opera  com  o  uso  de  senha  pessoal  e  intransferível,  cuja
responsabilidade é única do titular, que tem o dever de zelo e guarda,
não  havendo  como  imputar  ao  banco  ou  qualquer  outro  réu  a
responsabilidade  pelo  infortúnio.  Inviável  a  responsabilização  das
empresas  promovidas,  que  em  nada  contribuíram  para  o  ocorrido,
assim  como  inexistente  qualquer  forma  de  dano  aos  direitos  da
personalidade da parte autora que seja apto a dar azo à indenização
pretendida. ” (acórdão/decisão do processo n. 00696391120128152001,
4ª  câmara  especializada  cível,  relator:  des.  Frederico  martinho  da
nóbrega  coutinho,  j.  Em  10-05-2016).  4.  Desprovimento  do  recurso
apelatório. (TJPB; APL 0000744-33.2012.815.0211; Segunda Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Tercio  Chaves  de  Moura;  DJPB
29/08/2016; Pág. 13) Grifo nosso

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
SAQUES  SUPOSTAMENTE  FRAUDULENTOS  EM  CONTA
BANCÁRIA.  FRAUDE  NÃO  COMPROVADA.  OPERAÇÃO
REALIZADA COM CARTÃO MAGNÉTICO E SENHA PESSOAL DO
TITULAR  DA  CONTA.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
APELAÇÃO.  SAQUES REALIZADOS COM CARTÃO BANCÁRIO
CUJA  UTILIZAÇÃO  REQUER  A  DIGITAÇÃO  DA  SENHA
NUMÉRICA  DE  USO  PESSOAL  DO  TITULAR  DA  CONTA.
INEXISTÊNCIA  DE  FALHA  NO  SERVIÇO  BANCÁRIO.  NEXO
CAUSAL  NÃO  DEMONSTRADO.  CULPA  EXCLUSIVA  DO
CONSUMIDOR.  EXCLUDENTE  DE  RESPONSABILIDADE  DO
FORNECEDOR DE SERVIÇOS.  DE-  VER DE INDENIZAR NÃO
CARACTERIZADO. MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO. 1. 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, do código de defesa do consumidor). 2. As transações em
caixas de autoatendimento são de única e exclusiva responsabilidade do
correntista, que possui cartão e senha pessoais e intransferíveis para tal
finalidade, pelo que não se fala em responsabilidade do fornecedor de
serviços  bancários  quanto  aos  danos  alegadamente  sofridos  pelo
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consumidor em decorrência do extravio de seu cartão e fornecimento de
sua  senha  a  pessoa  desconhecida.  3.  “não  há  como  imputar  a
responsabilidade ao banco pelos  prejuízos  decorrentes  de transações
bancárias,  quando  referidas  operações  foram  efetivadas  mediante  a
autorização da titular da conta e de fornecimento de senha pessoal,
cujo  conhecimento  é  exclusivo  da  correntista.  Falha  do  serviço  da
instituição  financeira  não  demonstrada  nos  autos”.  (tjpr;  apciv
0777060-9; Londrina; oitava Câmara Cível; Rel. Des. João domingos
kuster  puppi;  djpr  22/09/2014;  pág.  145).  (TJPB;  APL  0019745-
90.2010.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Ricardo Vital de Almeida; DJPB 08/06/2016; Pág. 13)  Grifo nosso

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SAQUES  EM  CONTA  CORRENTE.  ALEGAÇÃO  DE  FRAUDE
OPERADA  POR  TERCEIROS.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO.  RELATIVIZAÇÃO  DA  INVERSÃO  DO  ÔNUS
PROBATÓRIO  PREVISTA  PELO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  SAQUES  REALIZADOS  COM  CARTÃO
BANCÁRIO  CUJA  UTILIZAÇÃO  REQUER  A  DIGITAÇÃO  DA
SENHA NUMÉRICA DE USO PESSOAL DO TITULAR DA CONTA.
DESCONTOS  EFETUADOS  DURANTE  TRÊS  MESES,  SEM
CONTESTAÇÃO  DO  AUTOR.  INEXISTÊNCIA  DE  FALHA  NO
SERVIÇO  BANCÁRIO.  NEXO  CAUSAL  NÃO  DEMONSTRADO.
AUSÊNCIA DE DIREITO AO RESSARCIMENTO E À REPETIÇÃO
DO INDÉBITO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO.
DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de
Defesa do Consumidor não se opera de modo automático, cabendo ao
magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação
do consumidor ou de sua hipossuficiência. 2. “não há como imputar a
responsabilidade  ao  banco  pelos  prejuízos  decorrente  de  transações
bancárias,  quando  referidas  operações  foram  efetivadas  mediante  a
autorização da titular da conta e de fornecimento de senha pessoal,
cujo  conhecimento  é  exclusivo  da  correntista  falha  do  serviço  da
instituição  financeira  não  demonstrada  nos  autos”.  (tjpr;  apciv
0777060-9; Londrina; oitava Câmara Cível; Rel. Des. João domingos
kuster  puppi;  djpr  22/09/2014;  pág.  145).  (TJPB;  APL  0037312-
18.2009.815.2001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB 30/03/2016;  Pág.  19)
Grifo nosso.

Na mesma esteira, transcrevo também reiterados arestos do Superior Tribunal
de Justiça:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ALEGAÇÃO DE
OFENSA AO ART.  535 DO CPC/73.  INEXISTÊNCIA.  FALHA NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  BANCÁRIO  NÃO  CONFIGURADA.
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  NÃO  COMPROVADOS.
CONSUMIDOR  QUE  FORNECEU  SEU  CARTÃO  BANCÁRIO  A
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TERCEIROS.  ACÓRDÃO  ESTADUAL  QUE  DECIDIU  COM  BASE
NAS PROVAS DOS AUTOS ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 7 E 83 DO STJ. DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos no
Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão
de 9/3/2016:  Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  recursal  na  forma do  novo
CPC. 2. Não se constata eiva de nulidade no acórdão recorrido quando,
apesar de não se reportar a determinado preceito legal indicado pela
parte,  decide  os  pontos  controvertidos  postos  na  lide,  declinando  os
fundamentos  de  suas  conclusões.  3.  A responsabilidade  objetiva  do
banco  foi  afastada  pelo  Tribunal  de  origem  com  base  nas  provas
apresentadas nos autos no sentido de que o evento danoso alegado pelo
recorrente decorreu de sua exclusiva e única culpa ao fornecer seu
cartão bancário e senha a terceiros, e não da falha na prestação de
serviço  da  instituição  bancária.  A  revisão  desse  entendimento,  no
âmbito do Recurso Especial, é obstada pela Súmula nº 7 do STJ. 4.
Esta Corte possui  entendimento de que,  no uso do serviço de conta
corrente fornecido pelas instituições bancárias, é dever do correntista
cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e sigilo de sua
senha pessoal no momento em que deles faz uso, sob pena de assumir
os  riscos  de  sua  conduta  negligente.  No  caso,  o  Tribunal  estadual
decidiu alinhado à jurisprudência do STJ. Incide a Súmula nº 83 do
STJ. 5. O dissídio jurisprudencial não obedeceu aos ditames legais e
regimentais  necessários  à  sua demonstração.  6.  Agravo interno não
provido.  (STJ;  AgInt-EDcl-REsp  1.612.178;  Proc.  2016/0178287-1;
SP; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 05/06/2017) Grifo
nosso

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  SAQUES.  COMPRAS  A  CRÉDITO.
CONTRAÇÃO  DE  EMPRÉSTIMO  PESSOAL.  CONTESTAÇÃO.
USO  DO  CARTÃO  ORIGINAL  E  DA  SENHA  PESSOAL  DO
CORRENTISTA.  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  DEFEITO.
INEXISTÊNCIA.  RESPONSABILIDADE  AFASTADA. 1.  Recurso
especial  julgado com base no Código de Processo Civil  de  1973 (cf.
Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Controvérsia limitada a
definir se a instituição financeira deve responder por danos decorrentes
de operações bancárias que, embora contestadas pelo correntista, foram
realizadas  com  o  uso  de  cartão  magnético  com  "chip"  e  da  senha
pessoal.  3. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a responsabilidade da instituição financeira deve ser afastada
quando  o  evento  danoso  decorre  de  transações  que,  embora
contestadas,  são  realizadas  com  a  apresentação  física  do  cartão
original e mediante uso de senha pessoal do correntista. 4. Hipótese em
que as conclusões da perícia oficial atestaram a inexistência de indícios
de ter sido o cartão do autor alvo de fraude ou ação criminosa, bem
como  que  todas  as  transações  contestadas  foram  realizadas  com  o
cartão original  e mediante uso de senha pessoal  do correntista. 5.  O
cartão  magnético  e  a  respectiva  senha  são  de  uso  exclusivo  do
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correntista,  que  deve  tomar  as  devidas  cautelas  para  impedir  que
terceiros  tenham  acesso  a  eles.  6.  Demonstrado  na  perícia  que  as
transações contestadas foram feitas com o cartão original e mediante
uso  de  senha  pessoal  do  correntista,  passa  a  ser  do  consumidor  a
incumbência  de  comprovar  que  a  instituição  financeira  agiu  com
negligência,  imprudência  ou  imperícia  ao  efetivar  a  entrega  de
numerário a terceiros. Precedentes. 7. Recurso especial provido. (STJ;
REsp 1.633.785; Proc. 2016/0278977-3; SP; Terceira Turma; Rel. Min.
Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/10/2017) Grifo nosso

RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.  SAQUES INDEVIDOS EM
CONTA-CORRENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ART. 14, §
3º  DO  CDC.  IMPROCEDÊNCIA.  1  -  Conforme  precedentes  desta
Corte, em relação ao uso do serviço de conta-corrente fornecido pelas
instituições  bancárias,  cabe  ao  correntista  cuidar  pessoalmente  da
guarda  de  seu  cartão  magnético  e  sigilo  de  sua  senha  pessoal  no
momento em que deles faz uso. Não pode ceder o cartão a quem quer
que seja, muito menos fornecer sua senha a terceiros. Ao agir dessa
forma, passa a assumir os riscos de sua conduta, que contribui, à toda
evidência, para que seja vítima de fraudadores e estelionatários. (RESP
602680/BA, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU de 16.11.2004; RESP
417835/AL,  Rel.  Min.  ALDIR  PASSARINHO  Júnior,  DJU  de
19.08.2002).  2  -  Fica  excluída  a  responsabilidade  da  instituição
financeira nos casos em que o fornecedor de serviços comprovar que o
defeito  inexiste  ou  que,  apesar  de  existir,  a  culpa  é  exclusiva  do
consumidor  ou  de  terceiro  (art.  14,  §  3º  do  CDC).  3  -  Recurso
conhecido  e  provido  para  restabelecer  a  r.  sentença.  (STJ;  REsp
601805; SP; Quarta Turma; Rel. Min. Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini;
Julg. 20/10/2005; DJU 14/11/2005; Pág. 328)   Grifo nosso.

CIVIL.  CONTA-CORRENTE.  SAQUE  INDEVIDO.  CARTÃO
MAGNÉTICO. SENHA. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.1 -  O
uso  do  cartão  magnético  com  sua  respectiva  senha  é  exclusivo  do
correntista e, portanto, eventuais saques irregulares na conta somente
geram  responsabilidade  para  o  Banco  se  provado  ter  agido  com
negligência,  imperícia ou imprudência  na entrega do numerário.2  -
Recurso  especial  conhecido  e  provido  para  julgar  improcedente  o
pedido  inicial.  STJ (REsp  602.680/BA,  Rel.  Ministro  FERNANDO
GONÇALVES,  QUARTA  TURMA,  julgado  em  21/10/2004,  DJ
16/11/2004, p. 298) Grifo nosso.

Dessa forma, evidenciada a culpa exclusiva da vítima que, ao não zelar pela guarda
de  seu  cartão  magnético  e  respectiva  senha  pessoal,  permitiu  que  outra  pessoa  realizasse
empréstimos em seu nome, não há que se atribuir responsabilidade civil à instituição financeira.

Desse modo, não restou demonstrada a negligência por parte do Banco nas operações
efetuadas, razão pela qual excluo sua responsabilidade, não restando dúvidas quanto à desnecessida-
de da reparação pecuniária correspondente ao suposto constrangimento suportado pelo promovente,
devendo ser julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Desembargador José Ricardo Porto
 10



AP Nº 0000007-24.2016.815.0491

Com  essas  considerações, PROVEJO  A  SÚPLICA  APELATÓRIA,  para
reformar integralmente a decisão vergastada, julgando improcedentes os pedidos exordiais,
com a inversão da sucumbência. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora 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, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

                                                                                                          J/06 - R-J/01
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