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Acórdão Nº 1063491

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. INDEVIDO.
RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais para indenizá-la por
danos morais, no valor de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil, quatrocentos e oitenta reais), em razão de o
Banco do Brasil ter repassado os dados pessoais da autora para uma pessoa chamada Margarida, a fim de
resolver problema referente à transferência equivocada de quantia para conta-corrente.

2. Alega que houve quebra de sigilo bancário, razão porque foi indevidamente importunada por pessoa
estranha. Informa, ainda, que tal conta corrente era para estar cancelada, porque havia mais de seis meses
que estava inativa, gerando o cancelamento automático, por tudo isso, defende a falha na prestação do
serviço a motivar a reforma da sentença.

3. Trata-se de relação de consumo, visto que o recorrido é fornecedor de serviço, cujo destinatário final é
o recorrente consumidor, conforme previsto nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.079, de 11 de setembro de
1990 - Código de Defesa do Consumidor.

4. As alegações da autora não prosperam. Não há provas demonstrando que houve a quebra de sigilo dos
dados bancários da autora em favor de terceiros e tampouco de que a conta corrente foi reativada sem o
consentimento da autora. O encerramento de conta-corrente é ato formal que exige do correntista
documento escrito e protocolo de recebimento do pedido na instituição (art. 12, I, da Resolução nº
2.025/93 do Banco Central). O fornecimento dos dados bancários não encontra lastro no conjunto



probatório, como bem analisado na sentença, a qual deve ser mantida nos exatos termos e fundamentos ali
utilizados, inclusive com balizada Jurisprudência e Doutrina sobre os temas suscitados. Embora tenha
havido ação judicial que declarou a existência de fraude na conta da recorrente, não há informação de que
teria havido decisão judicial determinando o encerramento da mesma, a qual, pelo que se tem,
permaneceu ativa.

5. A parte autora não se interessou em produzir prova subjetiva para comprovar que seus dados foram
repassados para aquela senhora por preposto do Banco. Nas mensagens de WhatsApp a pessoa que entrou
em contato com a autora não confirmou que o número do telefone da autora tenha sido passado pelo réu.
No caso, sem a produção de outras provas, como a oitiva das pessoas envolvidas, só por dedução
hipotética para confirmar a versão da autora quanto à falada quebra do sigilo bancário. Não se trata de
caso de inversão do ônus da prova, porque arrolar as pessoas envolvidas para serem ouvidas era ato que
competia à autora.

6. O só envio do cartão de débito, que necessita de desbloqueio por parte do correntista, embora existam
entendimentos diversos, não faz gerar dano moral, tal como bem fundamentado na sentença que julgou os
embargos de declaração, cujos fundamentos se adota. Ademais, pelo que consta dos autos, mesmo a
autora sabendo que o depósito feito em conta de sua titularidade se deu de forma errônea, a quantia não
teria sido devolvida para a verdadeira dona do dinheiro.

7. Recurso da autora conhecido e NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

8. Custas não foram recolhidas, em razão da gratuidade de justiça. Sem honorários, em face da
inexistência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo. 46 da Lei nº 9.099/95.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORREA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 2º Vogal, sob a
Presidência do  Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA, em proferir a seguinte decisão:
CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas
taquigráficas.

Brasília (DF), 29 de Novembro de 2017



Juiz ARNALDO CORREA SILVA
Presidente e Relator

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.

VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORREA SILVA - Relator

DISPENSADO O VOTO, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME


