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E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA PESSOAL 
INTRANSFERÍVEL – COMPRAS NÃO RECONHECIDAS – DEVER DE GUARDA 
E ZELO DO CARTÃO E DA SENHA PESSOAL – AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E DA SUPOSTA 
CLONAGEM NO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE 
AFASTAM A RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA/RECORRENTE PELO 
ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA -  FATOS QUE ENSEJAM AO INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO E POR CONSEGUINTE PELA REFORMA DA SENTENÇA – 
REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – APELO DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PROVIDO – APELO ADESIVO PREJUDICADO.

- O cartão de crédito com a tecnologia com "chip", senha pessoal e 
intransferível é de única e exclusiva utilização do seu responsável, o qual deve guardar 
com segurança e zelo, sendo de sua responsabilidade a prova de que terceiro tenha 
utilizado sem o seu consentimento. 

- Entendimento de acordo com o adotado no Resp n. 602.680-BA: 
"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".

- Documentos que não coadunam com a realidade fática exposta nos 
autos. 

- Benefícios da justiça gratuita revogados ante a prova da situação 
financeira do autor que é incompatível com a gratuidade pretendida.

 - Apelo da instituição financeira provido.
-Apelo adesivo do autor prejudicado.
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A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os juízes da 1ª 
Câmara Cível do Tribunal de Justiça, na conformidade da ata de julgamentos, por 
unanimidade, deram provimento ao recurso do Banco e julgar prejudicado o adesivo do 
autor, nos termos do voto do relator.

Campo Grande, 15 de dezembro de 2017.

Des. João Maria Lós - Relator
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R E L A T Ó R I O

O Sr. Des. João Maria Lós.

ODIVAN CÉSAR AROSSI, BANCO ITAUCARD S.A. interpõe 
recurso de Apelação em face da sentença de fls. 157/171 que, nos autos da ação 
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que promove em 
face de  ODIVAN CÉSAR AROSSI, BANCO ITAUCARD S.A., em que o 
magistrado singular julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente todos os 
débitos apontados no documento de fls. 20 e 32, atinentes ao seu cartão de crédito, em 
discussão nos autos, o qual segundo alegações do autor fora extraviado, bem como 
condenou o banco réu ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 12.000,00 (doze 
mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos pelo IGPM/FGV, a partir do 
arbitramento e juros de 1% ao mês, confirmando assim a tutela de urgência concedida 
nos autos, tornando-a definitiva.

A instituição financeira apresentou apelo às fls. 175/185 pugnando 
pela inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza uma vez que as 
transações efetuadas no cartão de crédito do autor, ora recorrido, foram feitas mediante 
o uso de cartão com chip,  onde a senha para utilização do cartão é individual e 
instransferível, ou seja, apenas o recorrido poderia ter efetuado as transações 
questionadas, uma vez que necessária era a utilização do cartão juntamente com a 
digitação de senha, o que repele quaisquer alegações de fraude.

Alega que a tecnologia do CHIP foi justamente implantada nos 
cartões de crédito para evitar a ação de falsários, não sendo passível de clonagem, sendo 
sua a responsabilidade da guarda do cartão, bem como do sigilo de sua senha, forçoso 
reconhecer que no presente caso o recorrido mantinha a senha do cartão junto ao mesmo 
ou permitiu que terceiro utilizasse do seu cartão, fornecendo a senha por vontade 
própria.

Aduz que a peça contestatória traz a realidade dos fatos juntamente 
com laudo pericial que demonstra a segurança fornecida pelo chip  e a culpa exclusiva 
do recorrido, não sendo possível, no caso, extrair-se do fato que houve falha na 
prestação do serviço por parte do recorrente, pois restou comprovado que a solicitação 
de bloqueio somente foi realizada após a realização do saque, e segundo, porque o 
recorrido não guardou com zelo o cartão de seu uso pessoal, incorrendo tal hipótese em 
causa excludente de responsabilidade , prevista no art. 14, §3º do CDC (culpa exclusiva 
da vítima).

Frisou por diversas vezes em seu apelo que o cartão em questão 
possui tecnologia "chipcard", sendo impossível de ser clonado ou duplicado e que, para 
sua utilização, faz-se necessária a digitação de senha pessoal, que é secreta e 
intransferível, do proprietário do cartão.

Pretende seja excluída a responsabilidade objetiva imputada na 
sentença e em caso de eventualmente for mantida a sentença que a condena, pugna pela 
que seja minorado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo ser proporcional 
ao grau de culpa da recorrente, devendo os juros de mora serem calculados a partir do 
arbitramento do dano moral.

Requer seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a redução 
dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do 
acórdão vindouro, além de afastar a determinação de restituição em dobro dos valores 
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pagos pelo recorrido.
O autor Odivan César Arossi apresentou apelo adesivo, fls. 188/198, 

afirmando que o valor arbirtrado na sentença a título de danos (R$12.000,00) é aquém 
de sua situação financeira, haja vista que conforme seu relato de fls. 192, "o documento 
de fls. 38 demonstra a tranquila situação financeira do Apelante, tendo saldo bancário 
aquilatado em valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), motivo pelo qual 
se revela módico o valor fixado pelo juízo singelo",  e que o juízo  a quo  deixou de 
observar outrossim que em razão do apontamento cadastral formalizado pelo banco, 
teve um financiamento negado junto à Caixa Econômica, tendo sido exposto ao ridículo 
com cobranças via telefone.

Pugna para que seja considerada as condições sociais do ofendido e 
seja majorado o dano moral aplicado, posto que da forma como se fez constar na 
sentença é irrisório, de forma desnaturar o seu caráter punitivo-preventivo.

Requer seja o presente recurso de apelação adesivo conhecido e 
provido e/ou alternativamente seja recebido como recurso de apelação próprio, diante do 
princípio da fungibilidade recursal, para o fim de majorar o valor da condenação por 
danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com observância das 
condições pessoais do Apelante e da situação financeira do Apelado, determinando a 
incidência dos juros de mora, a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, 
desde a data do evento danoso, pugnando ainda pela concessão da gratuidade judiciária 
ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC/15.

Em suas contrarrazões o autor, ora recorrido, pugnou pelo 
improvimento das razões do apelo da instituição financeira e pela majoração dos danos 
morais.

Juntou documentos às fls. 249/256 os quais referem-se a acordo 
realizado com a instituição financeira em processo diverso deste (autos n. 
0807973-31.2017) , que tratou das cobranças feitas ao autor, ora recorrente.

V O T O

O Sr. Des. João Maria Lós. (Relator)

Cuida-se de  Apelação interposta por ODIVAN CÉSAR AROSSI, 
BANCO ITAUCARD S.A. em face da sentença de fls. 157/171 que, nos autos da ação 
declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais que promove em 
face de ODIVAN CÉSAR AROSSI, BANCO ITAUCARD S.A.,em que o magistrado 
singular julgou procedente o pedido inicial, declarando inexistente todos os débitos 
apontados no documento de fls. 20 e 32, atinentes ao seu cartão de crédito, em discussão 
nos autos, o qual segundo alegações do autor fora extraviado, bem como condenou o 
banco réu ao pagamento em favor do autor do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a 
título de danos morais, devidamente corrigidos pelo IGPM/FGV, a partir do 
arbitramento e juros de 1% ao mês, confirmando assim a tutela de urgência concedida 
nos autos, tornando-a definitiva.

A instituição financeira apresentou apelo às fls. 175/185 pugnando 
pela inexistência de ato ilícito e de danos de qualquer natureza uma vez que as 
transações efetuadas no cartão de crédito do autor, ora recorrido, foram feitas mediante 
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o uso de cartão com chip,  onde a senha para utilização do cartão é individual e 
intransferível, ou seja, apenas o recorrido poderia ter efetuado as transações 
questionadas, uma vez que necessária era a utilização do cartão juntamente com a 
digitação de senha, o que repele quaisquer alegações de fraude.

Alega que a tecnologia do CHIP foi justamente implantada nos 
cartões de crédito para evitar a ação de falsários, não sendo passível de clonagem, sendo 
sua a responsabilidade da guarda do cartão, bem como do sigilo de sua senha, forçoso 
reconhecer que no presente caso o recorrido mantinha a senha do cartão junto ao mesmo 
ou permitiu que terceiro utilizasse do seu cartão, fornecendo a senha por vontade 
própria.

Aduz que a peça contestatória traz a realidade dos fatos juntamente 
com laudo pericial que demonstra a segurança fornecida pelo chip  e a culpa exclusiva 
do recorrido, não sendo possível, no caso, extrair-se do fato que houve falha na 
prestação do serviço por parte do recorrente, pois restou comprovado que a solicitação 
de bloqueio somente foi realizada após a realização do saque, e segundo, porque o 
recorrido não guardou com zelo o cartão de seu uso pessoal, incorrendo tal hipótese em 
causa excludente de responsabilidade , prevista no art. 14, §3º do CDC (culpa exclusiva 
da vítima).

Frisou por diversas vezes em seu apelo que o cartão em questão 
possui tecnologia "chipcard", sendo impossível de ser clonado ou duplicado e que, para 
sua utilização, faz-se necessária a digitação de senha pessoal, que é secreta e 
intransferível, do proprietário do cartão.

Pretende seja excluída a responsabilidade objetiva imputada na 
sentença e em caso de eventualmente for mantida a sentença que a condena, pugna pela 
que seja minorado o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), devendo ser proporcional 
ao grau de culpa da recorrente, devendo os juros de mora serem calculados a partir do 
arbitramento do dano moral.

Requer seja reformada a r. sentença atacada, procedendo a redução 
dos valores arbitrados a título de indenização por danos morais de acordo com os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, com juros contados a partir do 
acórdão vindouro, além de afastar a determinação de restituição em dobro dos valores 
pagos pelo recorrido.

O autor Odivan César Arossi apresentou apelo adesivo, fls. 188/198, 
afirmando que o valor arbirtrado na sentença a título de danos (R$12.000,00) é aquém 
de sua situação financeira, haja vista que conforme seu relato de fls. 192, "o documento 
de fls. 38 demonstra a tranquila situação financeira do Apelante, tendo saldo bancário 
aquilatado em valor superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), motivo pelo qual 
se revela módico o valor fixado pelo juízo singelo",  e que o juízo  a quo  deixou de 
observar outrossim que em razão do apontamento cadastral formalizado pelo banco, 
teve um financiamento negado junto à Caixa Econômica, tendo sido exposto ao ridículo 
com cobranças via telefone.

Pugna para que seja considerada as condições sociais do ofendido e 
seja majorado o dano moral aplicado, posto que da forma como se fez constar na 
sentença é irrisório, de forma desnaturar o seu caráter punitivo-preventivo.

Requer seja o presente recurso de apelação adesivo conhecido e 
provido e/ou alternativamente seja recebido como recurso de apelação próprio, diante do 
princípio da fungibilidade recursal, para o fim de majorar o valor da condenação por 
danos morais ao patamar de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com observância das 
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condições pessoais do Apelante e da situação financeira do Apelado, determinando a 
incidência dos juros de mora, a incidir sobre o valor da condenação por danos morais, 
desde a data do evento danoso, pugnando ainda pela concessão da gratuidade judiciária 
ao recorrente, com fulcro no art. 98 do CPC/15.

Em suas contrarrazões o autor, ora recorrido, pugnou pelo 
improvimento das razões do apelo da instituição financeira e pela majoração dos danos 
morais.

Juntou documentos às fls. 249/256 os quais referem-se a acordo 
realizado com a instituição financeira em processo diverso deste (autos n. 
0807973-31.2017) , que tratou das cobranças feitas ao autor, ora recorrente.

É a síntese do necessário. Passo à análise.

Cuidam os autos de ação de cobrança interposta por Odivan César 
Arossi em face de Banco Itaucard em que o magistrado julgou procedente o pedido 
inicial, declarando inexistente todos os débitos apontados no documento de fls. 20 e 32, 
atinentes ao seu cartão de crédito, em discussão nos autos, o qual segundo alegações do 
autor fora extraviado, bem como condenou o banco réu ao pagamento em favor do autor 
do valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de danos morais, devidamente 
corrigidos pelo IGPM/FGV, a partir do arbitramento e juros de 1% ao mês, confirmando 
assim a tutela de urgência concedida nos autos, tornando-a definitiva.

Inicialmente, é importante tecer uma breve elucidação dos fatos que 
envolvem a presente lide, conforme restou relatado na sentença às fls. 160, in verbis:

"(..) sustenta a parte autora, em apertada síntese, que teve seu 
cartão de crédito extraviado e se deu conta de tal situação somente no dia 
18/05/2016, oportunidade em que solicitou o imediato bloqueio do cartão, 
tendo a atendente do banco réu informado naquele momento que não 
havia nenhuma compra feita em nome do autor e que um novo cartão lhe 
seria enviado, mantendo-se as mesmas condições inerentes ao cartão 
extraviado e que ao receber a fatura com vencimento em 26/06/2015, 
surpreendeu-se com os registros de quatro compras realizadas no dia 
15/05/2015, na cidade de Pedro Juan Caballero, PY, no valor total de R$ 
9.454,00 (nove mil quatrocentos e cinquenta e quatro reais), sendo que 
solicitou novamente ao serviço de atendimento ao cliente do banco réu, 
noticiando o ocorrido, sendo-lhe informado de que os valores referentes a 
tais compras seriam estornados e que nenhum pagamento necessitava ser 
feito naquele mês, sendo necessário apenas que enviasse, via e-mail, uma 
contestação de despesas, o que foi feito.

No entanto, alega que em contato com o requerido, obteve 
informação de que o débito estaria em aberto e que deveria efetuar o 
pagamento da fatura, sob pena de ter seu nome inscrito nos cadastros de 
maus pagadores pela dívida que aduz ser indevida. Afirma que ao tentar 
realizar um financiamento imobiliário perante a CEF, o mesmo foi negado 
ante a restrição de seu nome apontado pelo requerido, razão pela qual 
ingressou com a presente demanda, pugnando pela declaração de 
inexistência do débito atinente ao cartão de crédito mencionado na 
inicial, bem como a reparação pelos danos morais que lhe foi causado. 
(...)".
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Neste tocante, muito importante destacar alguns fatos que circundam 
a presente ação.

1- Ao perceber que não estava na posse de seu cartão de crédito 
(objeto de discussão destes autos) o autor fez o bloqueio do cartão de crédito, tendo tal 
fato ocorrido em 18/05/2015 na central da operadora do referido cartão, conforme 
documentação acostada nos autos, contudo, registrou Boletim de Ocorrência de extravio 
junto à Polícia Civil desta capital, apenas em 26/05/2015 informando o extravio do 
mesmo por volta dos dias 13/05/2015 e 14/05/2015 (13 dias posterior ao sumiço);

2- A compra não reconhecida pelo recorrente, a que alega ter sido 
feita por terceiros, foi realizada em 15/05/2015, totalizando na fatura o importe de R$ 
10.057,14 (dez mil, cinquenta e sete reais e quatorze centavos), em um estabelecimento 
comercial – Shopping China – localizado em Pedro Juan Caballero/Paraguai e no Posto 
Petrobras Shopping , também localizado naquele local, que faz divisa com nosso país 
distante 313 quilometros desta Capital;

3 – Às fls. 30 o autor/recorrente junta comprovante de compra de 
combustível para seu veículo, provável abastecimento na data das compras não 
reconhecidas, o qual é datado de 15/05/2015, às 13:34:49 horas;

Pois bem, feito esse breve relato cabe analisar a conduta omissiva ou 
culposa dos agentes (autor e réu em relação a manutenção do cartão de crédito), o nexo 
de causalidade e se há o dever da instituição bancária indenizar o autor em relação aos 
fatos alegados nestes autos.

Importante destacar que às fls. 162/163 a magistrada declarou que o 
autor ao ter seu cartão extraviado conclui-se que muito provavelmente este deve ter sido 
clonado e utilizado de forma indevida, baseando-se nesta premissa para o deferimento 
do pedido do autor.

Pertinente no momento tecer alguns esclarecimentos acerca do cartão 
extraviado, o qual tinha chip e com senha pessoal e intransferível. Com a Tecnologia 
Chip Card, não existe a possibilidade de clonagem do cartão, uma vez que para que uma 
compra ou qualquer outra transação possa ser realizada com o cartão com chip é 
necessário a posse do cartão e a senha pessoal, a qual é sigilosa, cabendo apenas ao 
dono do cartão utilizá-la, sendo certo que o detentor do cartão é o único responsável 
pela guarda e manutenção do mesmo.

No que pertine ao tema aqui abordado, cabe ratificar que compete ao 
consumidor o dever de guarda do cartão de crédito/poupança com chip e o sigilo de sua 
senha pessoal, bem como o dever de comunicar o extravio imediatamente à Polícia 
competente, bem como à administradora do cartão para que seja realizado o bloqueio do 
mesmo imediatamente.

O fato de o recorrente comprovar ter registrado Boletim de 
Ocorrência (fls. 31) treze dias após ter percebido o extravio, não afastando o dever de 
comunicação à instituição financeira nem sua responsabilidade relativamente ao uso 
pessoal da senha. Não se desconhece os incômodos e prejuízos sofridos em razão das 
cobranças, supostamente indevidas ao recorrente, todavia, tal fato não caracteriza a falha 
no sistema de segurança da ré.

Destaca-se ainda que o dever de zelo é do consumidor  e na hipótese, 
as compras foram realizadas no dia 15/05/2015, após o autor ter tomado conhecimento 
do sumiço do cartão (fls. 02 da inicial – 18/05/2015), sendo que referido cartão trata-se 
de cartão com senha pessoal, inviável exigir da instituição financeira que se 
responsabilize pelo prejuízo alegado.
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Nesse passo, na medida em que os deveres de guarda aparentemente 
não foram observados pelo consumidor, assim como diante do extenso lapso temporal 
de comunicação do fato à instituição financeira, não há como responsabilizar a recorrida 
pelos saques, sobretudo mediante a digitação de senha pessoal.

Veja-se jurisprudência nesse sentido, in verbis:

"RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL. CONSUMIDOR. 
CARTÃO POUPANÇA COM CHIP E SENHA PESSOAL. FURTO DO 
CARTÃO. SAQUES NÃO RECONHECIDOS. DEVER DE GUARDA DO 
CARTÃO E DA SENHA PESSOAL. COMUNICAÇÃO À 
ADMINISTRADORA SOMENTE APÓS 25 DIAS DO OCORRIDO. 
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO". (Recurso Cível Nº 71006260715, Quarta Turma Recursal 
Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 
Silva, Julgado em 30/09/2016).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006260715 RS, Relator: Luis Antonio 
Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 30/09/2016, Quarta 
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
05/10/2016)

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SAQUE 
BANCÁRIO REALIZADO POR TERCEIRO. CARTÃO MAGNÉTICO. 
SENHA PESSOAL. DEVER DE GUARDA DO CORRENTISTA. O 
correntista tem o dever de guarda do cartão magnético e da senha, sendo 
responsável por eventual utilização indevida por terceiro, o que afasta os 
pleitos indenizatórios. Danos à personalidade não comprovados por 
qualquer meio de prova legalmente admitido. Sucumbência modificada. 
APELAÇÃO PROVIDA. (Apelação Cível Nº 70061954251, Décima Quinta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, 
Julgado em 19/11/2014).

(TJ-RS - AC: 70061954251 RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Data de 
Julgamento: 19/11/2014, Décima Quinta Câmara Cível, Data de 
Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2014)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. PERDA OU FURTO 
DE CARTÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DO USO DE SENHA 
PESSOAL E INTRANSFERÍVEL. DISPENSÁVEL IDENTIFICAÇÃO DO 
PORTADOR. O ZELO DA SENHA INCUMBE AO TITULAR DO 
CARTÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AOS COMERCIANTES E 
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, O DEVER DE 
INDENIZAR PELAS COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIRO DE MÁ 
FÉ, ANTES DA COMUNICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DO FURTO, SE 
UTILIZADO CARTÃO COM CHIP E SENHA PESSOAL. ART. 2º- A DA 
LEI 12.714/2007. COMUNICAÇÃO TARDIA. DANOS MATERIAIS QUE 
NÃO PODEM SER IMPUTADOS AOS RÉUS. DANOS MORAIS NÃO 
CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 
RECURSO DESPROVIDO (Recurso Cível Nº 71006286108, Quarta 
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Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, 
Julgado em 11/11/2016).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006286108 RS, Relator: Glaucia Dipp 
Dreher, Data de Julgamento: 11/11/2016, Quarta Turma Recursal Cível, 
Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 16/11/2016)

"RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. NEGÓCIOS 
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS 
MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO COM CHIP E SENHA PESSOAL. 
SAQUE NÃO RECONHECIDO. DEVER DE GUARDA DO CARTÃO E 
DA SENHA PESSOAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FALHA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO HAVENDO DEMONSTRAÇÃO DE 
CLONAGEM EM CARTÃO DE CRÉDITO, NÃO HÁ COMO AFASTAR A 
RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA PELO ADIMPLEMENTO 
DA DÍVIDA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO 
DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006870323, Quarta Turma Recursal 
Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf Gomes da 
Silva, Julgado em 17/08/2017).

(TJ-RS - Recurso Cível: 71006870323 RS, Relator: Luis Antonio 
Behrensdorf Gomes da Silva, Data de Julgamento: 17/08/2017, Quarta 
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 
21/08/2017)

"Apelação. Declaratória de inexistência de relação jurídica 
cumulada com indenização. Contratos de mútuo. Celebração dos 
empréstimos realizada pelo filho da autora, por meio eletrônico. Sentença 
de improcedência. Inobservância do dever de guarda do cartão magnético 
e senha pela autora. Afastada a responsabilidade dos requeridos. 
Inteligência do artigo 14, § 3º, II do CDC. Pleito de reforma da autora. 
Descabimento. Pedidos efetuados no próprio sistema, por meio da 
digitação dos dados da titular do cartão e da respectiva senha, 
informações que são pessoais e intransferíveis. Ausência de 
responsabilidade das requeridas que não cometeram qualquer ato ilícito, 
não podendo ser responsabilizadas pelos prejuízos causados à autora. 
Dívida exigível. Sentença mantida. Recurso improvido".

(TJ-SP - APL: 00076300220108260344 SP 
0007630-02.2010.8.26.0344, Relator: Erson de Oliveira, Data de 
Julgamento: 24/04/2014, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de 
Publicação: 29/04/2014)

Portanto, pondera-se que a responsabilidade do estabelecimento 
bancário só pode ser reconhecido quando ausente a culpa por parte do correntista. Nesse 
sentido a Corte Superior de Justiça já se manifestou, in verbis:

“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 contacorrente fornecido pelas instituições bancárias, cabe ao 
correntista cuidar pessoalmente da guarda de seu cartão magnético e 
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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 601.805-SP, Rel. Ministro JORGE SCARTEZZINI, J. 
20/10/2005, DJ de 14.11.2005, p. 328)

"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, 
J. 21/10/2004, DJ de 16.11.2004, p. 298)

Resta incontroverso portanto que a responsabilidade no dever de 
guardar, zelar, pelo cartão de crédito com senha pessoal e intransferível é de única e 
exclusiva responsabilidade de seu titular, in casu, o autor/recorrido, não havendo falar 
em responsabilidade objetiva do banco no presente caso, posto que esta é cabível apenas 
quando trata-se de relações de consumo pactuadas em observância ao princípio da boa-
fé vigente nas relações processuais de todos os aspectos, o que não foi o caso destes 
autos. Explico.

Ao analisar com minúcia todos os fatos e documentação que 
envolvem a demanda um ponto importante nos chamou atenção: o fato do autor, ora 
recorrido, ter juntado como prova que não estava na cidade de Pedro Juan Caballero, 
onde se localiza o Shopping China e foram realizadas as compras não reconhecidas pelo 
autor,  um comprovante de abastecimento de veículo em horário compatível com seu 
retorno daquela cidade à esta capital no dia das compras.

A cidade de Pedro Juan Caballero, Paraguai localiza-se à 313 km 
desta capital, fazendo fronteira com Ponta Porã, MS, sendo possível que o autor 
realizasse a compra no início da manhã e retornasse a esta capital logo após, pois o 
horário em que este alega que estava na capital no dia 15/05/2015 dos fatos e que fez 
abastecimento em seu veículo foi às 13:34:12, portanto, tempo suficiente para que tal 
fato ocorresse.

Não bastasse esse fato, o que frisa-se é apenas uma suposição, há 
ainda o fato da comunicação tardia do autor/recorrido em realizar o Boletim de 
Ocorrência na Delegacia de Polícia, o qual se deu em 26 de maio de 2015 (11 dias após 
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suposto uso indevido de seu cartão de crédito pessoal), conforme se constata às fls. 31. 
Houve nítida negligência na comunicação dos fatos, posto que 

realizada de forma tardia, caracterizando a falta de zelo e dever de guarda de documento 
de extrema importância e que em caso de extravio poderia causar danos 
incomensuráveis.

Ademais, não bastasse esses fatos, há ainda o mais importante e 
surpreendente de todos:

Em consulta ao SAJ (Sistema de Automação do Judiciário) consta a 
ocorrência de outras 02 (duas) ações com os mesmos fatos ocorridos nesta, ou seja, 
outras duas ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização por danos 
morais em que o Sr. Odivan César Arossi teve o cartão de crédito extraviado (sendo que 
em ambos os processos os cartãos eram de chip dotados de tecnologia com senha 
pessoal e intransferível) e mesmo assim foi surpreendido com compras realizadas com 
os mesmos, causando-lhe prejuízos de ordem material e moral.

O que torna o caso de extrema importância e caracteriza a má-fé do 
autor/recorrido é o fato de ter o mesmo autor ajuizado pela terceira vez no Judiciário 
(até onde se tem conhecimento) ação com intuito de se beneficiar de instituições 
financeiras com condenação em indenizações que alega fazer jus  com extravio de 
cartões de créditos.

O grande detalhe e "coincidência" destes episódios é o fato das 
compras não reconhecidas em todos esses casos ocorrerem no Shopping China, o 
qual é conhecido na região do Mato Grosso do Sul como o maior Shopping de produtos 
importados e que os cidadãos desta capital realizam suas compras no local com muita 
frequência uma vez que está localizado próximo desta cidade.

É de causar estranheza que o mesmo autor não tenha tomado 
precaução após o primeiro extravio de cartão de crédito e passar a zelar por seus bens, 
mais estranheza ainda que aquele(s) que utilizou (aram) do referido cartão extraviado 
nas 03(três) ocasiões foi até a fronteira de nosso Estado (MS) realizar compras em um 
shopping de importados, onde se sabe que para efetuar o pagamento de qualquer 
compra, não há sequer necessidade de imposição de senha, bastando documento pessoal 
e assinatura.

A prova destes fatos é pública, podendo qualquer cidadão ter acesso 
através do portal do Tribunal de Justiça, no campo de pesquisa de processo -
(www.tjms.jus.br), constantes nos autos n. 2012.008648-5, de Relatoria do 
Desembargador Luiz Tadeu Barbosa Silva, cujo acórdão foi publicado em 18 de abril de 
2012  e também nos autos n. 0814358-07.2012.8.12.0001, que tramitou na 4ª Câmara 
cível, de Relatoria do Desembargador Claudionor Abss Duarte, com publicação em 
maio de 2014.

Veja-se teor do que importa dos referidos processos supracitados: 
Apelação cível n. 2012.008648-5; de relatorida do Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva em 
que o mesmo autor destes autos (Odivan César Arossi) ajuizou ação em face do Banco 
Citicard S/A,  in verbis: 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
– EXTRAVIO DO CARTÃO DE CRÉDITO – COMUNICAÇÃO AO 
BANCO DO FATO E BLOQUEIO DO CARTÃO – COMPRAS 
EFETUADAS APÓS O BLOQUEIO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS 
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ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL 
CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 
INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA  DO EVENTO DANOSO – 
SÚMULA 54 DO STJ – MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se os honorários advocatícios quando arbitrados em 
harmonia com o art. 20, § 3º, do CPC.

Os juros de mora, na responsabilidade civil extracontratual, 
incidem desde a data do evento danoso. Súmula 54 do STJ.

Deve ser majorado o quantum indenizatório quando o valor 
apurado não guardar correspondência com a extensão do dano e a 
capacidade econômica das partes"

Importante destacar parte fática destes autos relatada pelo Sr. Odivan 
César Arossi nos autos supra ao detalhar o extravio do cartão de crédito: 

" Trata-se de apelação interposta por Odivan Cesar Arossi em face 
da sentença proferida pelo juízo da 17ª Vara Cível de Competência 
Especial de Campo Grande que, nos autos da ação declaratória de 
inexistência de débito c/c indenização por danos morais, julgou  
procedente a pretensão intentada contra o Banco Citicard S/A.

Colhe-se dos autos que o autor celebrou contrato de utilização de 
serviços de cartão de crédito com o banco-réu, que lhe disponibilizava um 
seguro gratuito, com cobertura contra perda, furto, roubo e saque sob 
coação, nas 96 horas anteriores à comunicação de tais eventos.

Ocorre que no dia 09.04.2010 seu cartão de crédito foi extraviado, 
ocasião em que entrou em contato com o banco e solicitou seu bloqueio, 
sendo informado da confirmação deste e do envio de uma segunda via do 
cartão em sua residência.

Todavia, no mês seguinte recebeu a fatura do cartão com compras 
realizadas junto ao Shopping China PY, na data da comunicação feita 
ao banco, totalizando o valor de R$ 605,06 (seiscentos e cinco reais e seis 
centavos). Entrou em contanto com o banco, que lhe informou que a 
compra seria estornada e constaria como crédito na próxima fatura.

No mês seguinte, na fatura continuou a constar a referida 
pendência, presumindo-se não ter sido acolhido o seu pedido de estorno, 
quando então teve inscrito seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, o 
que lhe gerou diversos aborrecimentos, dentre os quais destacou a 
impossibilidade de financiar um veículo novo, razão pela qual buscou a 
tutela jurisdicional para retirada de seu nome da Serasa e reparação 
pelos danos morais sofridos.

 O juiz singular julgou procedente os pedidos, condenando o réu em 
danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção 
monetária pelo IGPM-FGV e juros de 1% ao mês contados da publicação 
da sentença.

O apelante alega que o valor fixado pelo juízo singular a título de 
reparação moral foi insignificante, não tendo sido observada a natureza 
punitiva e compensatória do instituto, requerendo, assim, a majoração 
do quantum para o equivalente a 50 (cinquenta) salários mínimos. (...)"
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Veja-se também teor de parte que importa da apelação cível n. 
0814358-07.2012.8.12.0001, de relatoria do Des. Claudionor Abss Duarte,  que tramitou 
na 4ª Câmara cível desta Eg. Corte de Justiça, em que o autor destes autos (Odivan 
César Arossi) ajuizou ação em face do Banco Santander alegando os mesmos fatos, 
senão vejamos ocmo restou consignado o acórdão, in verbis :

"APELAÇÃO CÍVEL   AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS   DANOS 
MATERIAIS NÃO CARACTERIZADOS   MAJORAÇÃO DO QUANTUM 
INDENIZATÓRIO   POSSIBILIDADE   RECURSO PARCIALMENTE 
PROVIDO.

Não restando bem demonstrados os lucros cessantes, com a 
demonstração de que a parte autora fora privada de auferir os lucros 
objetivamente esperados pela compra de um veículo, inexiste a obrigação 
de indenizar relativamente aos danos materiais.

Deve ser majorado o quantum indenizatório quando o valor 
apurado não guardar correspondência com a extensão do dano e a 
capacidade econômica da parte".

Importante reproduzir trecho do voto do referido processo, fls. 343 
daqueles autos:

"ODIVAN CÉSAR AROSSI não se conformando com a sentença 
proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campo 
Grande/MS (fls. 290/299), que julgou parcialmente procedente a Ação 
Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por 
Danos Morais em desfavor do BANCO SANTANDER S/A, interpõe 
RECURSO DE APELAÇÃO.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 303/317), requer: a) a 
condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos materiais 
(lucros cessantes), no importe R$ 45.985,00 (quarenta e cinco mil e 
novecentos e oitenta e cinco reais); b) seja majorado o valor do quantum 
indenizatório (danos morais) e; c) a readequação das custas e honorários 
advocatícios.

O apelado, em suas contrarrazões (fls. 324/333), pugna pelo 
improvimento do recurso.

O magistrado de instância singela ao proferir o decisum de fls. 
290/299, asseverou:

"(...)
ODIVAN CÉSAR AROSSI, já qualificado nos autos, ajuizou ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais 
em face do BANCO SANTANDER S/A, também qualificado, alegando, em 
síntese, de que é consumidor do serviço de cartão de crédito oferecido 
pelo requerido e que em 07/01/2013, na cidade de São Paulo, verificou 
que seu cartão de crédito havia extraviado. 

Relata que, na mesma data, entrou em contato com o requerido 
para realizar o bloqueio do cartão. Menciona que formalizou Boletim de 
Ocorrência eletrônico em 16.01.2012. Aduz que na fatura com 
vencimento em 16.02.2012 foram efetuados 03 (três) lançamentos  de 
compras desconhecidas efetuadas no dia 07.01.2012, junto ao Shopping 
China PY, no valor total de R$ 5.297,93 (cinco mil, duzentos e noventa e 
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sete reais e noventa e três centavos).
Sustenta que entrou em contato com o requerido para contestar os 

lançamentos, bem como enviou por diversas vezes a documentação 
requerida pelo réu para contestação dos lançamentos. Aduz, ainda, que 
após todas as tentativas de solução requereu o cancelamento do cartão, o 
que lhe foi negado em razão dos mencionados débitos. 

Assevera que o requerido realizou a inscrição de seu nome nos 
órgãos de proteção ao crédito e, por essa razão, teve um pedido de 
empréstimo negado por outra instituição financeira.  

Por fim, requereu a antecipação da tutela para o fim de determinar 
ao réu a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito e a 
inversão do ônus da prova. (...)"

Como se pode atestar nesta ocasião, restou evidente que o recorrente 
tenta mais uma vez ludibriar o Judiciário pela terceira vez com os mesmos argumentos 
já explanados em ações anteriores, não restando dúvidas de que os argumentos expostos 
nesta ação são totalmente desprovidos de veracidade.

Ademais, em uma hipótese extremamente remota, caso as razões 
fáticas fossem verídicas, restou evidente neste decisum que o entendimento que adoto 
para casos em que há veracidade nas razões da vítima, por certo que esta deve guardar 
zelo e ser responsável com seu cartão, provando de todas as formas que lhe são cabíveis 
o excludente de sua culpa no caso, o que não restou comprovado nestes autos pelo autor, 
ora recorrente que ao contrário deixou evidente sua negligência com o zelo que deveria 
ter com seu cartão de crédito.

Desta feita, por tudo que fora aqui exposto, conheço do apelo 
interposto pela instituição bancária e dou-lhe provimento para o fim de reformar a 
sentença de primeiro grau, negando provimento ao pedido do autor, invertendo-se 
o ônus da sucumbência, revogando-se ainda nesta oportunidade a gratuidade 
judiciária concedida uma vez que não é caso de concessão, conforme doc de fls. 
199/206. 

No tocante ao apelo adesivo do autor (fls. 188/198), julgo 
prejudicado.
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D E C I S Ã O

Como consta na ata, a decisão foi a seguinte:

POR UNANIMIDADE, DERAM PROVIMENTO AO RECURSO 
DO BANCO E JULGARAM PREJUDICADO O ADESIVO DO AUTOR, NOS 
TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Presidência do Exmo. Sr. Des. Marcelo Câmara Rasslan
Relator, o Exmo. Sr. Des. João Maria Lós.
Tomaram parte no julgamento os Exmos. Srs. Des. João Maria Lós, 

Desª. Tânia Garcia de Freitas Borges e Des. Sérgio Fernandes Martins.

Campo Grande, 15 de dezembro de 2017.
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