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EMENTA

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  LEGAL.  APELAÇÃO.  DANOS  CAUSADOS  AO  FGTS.
SAQUE  INDEVIDO.  CONVÊNIO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  -  CONECTIVIDADE  E
CERTIFICAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL DA EMPRESA UTILIZADA PARA INSERÇÃO
DE  INFORMAÇÕES  FRAUDULENTAS.  CULPA  CONCORRENTE  DAS  PARTES.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO  AGRAVADA.  AGRAVO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1 - A apresentação do recurso em mesa, submetendo-se a decisão monocrática ao crivo do órgão
colegiado supre eventual desconformidade do julgamento singular com o art.  557, do Código de
Processo Civil. Precedentes deste Tribunal e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2 - As informações de desligamento do funcionário, que viabilizaram a realização do saque indevido,
foram transmitidas por certificação digital  da empresa.  Constatado que a informação transmitida
contém a certificação eletrônica, cuja utilização requer o uso de senha pessoal e intransferível do
usuário,  mostra-se  devido  o  reconhecimento  da  responsabilidade  da  ré  decorrente  de  culpa  in
elegendo  e in vigilando,  tendo vista a escolha dos encarregados pela guarda do certificado, bem
como a responsabilidade contratual pelo sigilo da senha e guarda do cerificado eletrônico.
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3 - Por outro lado, a chave da conectividade não constitui meio suficiente para a realização do saque
dos  valores  do  FGTS,  dependendo  a  liberação  de  tal  montante  da  apresentação  e  análise  dos
documentos previstos na legislação de regência, a serem apresentados pelo trabalhador em agência
da CEF. Tendo em vista a apresentação de documentos falsos a prepostos da instituição financeira,
como meio necessário para realização do saque indevido, verifica-se a culpa concorrente da autora
em relação aos prejuízos causados ao FGTS.

4 - Agravo legal conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Primeira Turma
do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao agravo
legal, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

São Paulo, 14 de julho de 2015.
HÉLIO NOGUEIRA

Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
instituiu a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil, por:
Signatário (a): HELIO EGYDIO MATOS NOGUEIRA:10106
Nº de Série do Certificado: 7E967C46C0226F2E
Data e Hora: 15/07/2015 15:14:29
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No. ORIG. : 00062528120104036100 25 Vr SAO PAULO/SP

RELATÓRIO

Trata-se de agravo legal interposto pela Caixa Econômica Federal (CEF) contra decisão monocrática
proferida em sede de apelação e sob o regime previsto no art. 557, do Código de Processo Civil, que
deu parcial  provimento ao recurso,  para  condenar  a  ré,  "Oara Estética  Ltda.",  ao pagamento da
importância  de  R$  5.227,90  (cinco  mil,  duzentos  e  vinte  e  sete  reais  e  noventa  centavos),
correspondente a metade dos danos materiais gerados ao FGTS, em razão da inserção de informação
fraudulenta  relativa  a  rescisão  imotivada  de  contrato  de  trabalho  de  empregado  da  empresa  ré,
permitindo o levantamento indevido dos valores atinentes à conta do FGTS por terceiro.

Requer a apelante a reforma parcial da decisão monocrática, para que seja integralmente provida a
apelação,  ou  a  apresentação  do  feito  em mesa,  para  apreciação  do  Colegiado.  Traz,  nas  razões
recursais, em síntese, argumentos semelhantes aos veiculados na apelação à qual foi dado parcial
provimento.

É o relatório.

Apresento o feito em mesa.

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):
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A decisão agravada, de fls. 182/185, estabelece:

De antemão, urge rechaçar a alegação de cerceamento de defesa da apelante devido ao julgamento
antecipa da lide.

Aduz a recorrente violação do princípio do devido processo legal e cerceamento de sua defesa em
razão do julgamento antecipado da lide e indeferimento de prova oral e documental (fls. 122), aos
quais atribui valor precípuo para a apuração dos fatos.

O Código de Processo Civil assegura às partes, em seu art. 332, a produção de todos os meios de
prova admissíveis para a comprovação do que fora alegado. Entretanto, no mesmo diploma legal, o
art.  130  comete  ao  magistrado  a  atribuição  de  determinar  somente  as  provas  necessárias  ao
deslinde da demanda, indeferindo as inúteis e aquelas que acarretem mora processual, velando pela
rápida solução do conflito.

Nesse sentido, poderá o juiz dispensar a produção de determinada prova quando entender que o
conjunto probatório existente nos autos se mostra suficiente para fornecer subsídios elucidativos do
litígio,  casos  em  que  o  julgamento  da  lide  poderá  ser  antecipado  e  proferido  até  mesmo  sem
audiência, se configuradas as hipóteses do artigo 330.

Cumpre  anotar,  ainda,  que,  no  caso  dos  autos,  a  autora,  instada  a  se  manifestar  acerca  da
necessidade e pertinência das provas requeridas (fls. 132/v.), quedou-se inerte, conforme documento
às fls. 133. Não há que se falar, portanto, que a parte autora foi, de qualquer forma, impedida de
exaurir todos os meios de prova de que dispõe, em violação à ampla defesa e ao devido processo
legal.

Deste  modo,  in  casu,  a  decisão  prolatada  pelo  D.  magistrado  (fls.  135/140),  valendo-se  dos
instrumentos  legalmente  supramencionados,  bem  como  do  seu  livre  convencimento  motivado,
acertadamente  entendeu  pela  suficiência  dos  elementos  probatórios,  assim  como  pela
dispensabilidade da produção de provas requeridas pela apelante.
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No mesmo sentido, decidiu o C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.  DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA.
SUPERVENIÊNCIA  DE  SENTENÇA.  PERDA  DE  OBJETO.  NÃO  OCORRÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  DECISÃO MOTIVADA.  REVOLVIMENTO DE
MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.  AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  Em se
tratando de discussão a respeito da produção de prova s, a interposição do agravo de instrumento
impede a preclusão da decisão de natureza interlocutória, caso em que os demais atos processuais
supervenientes a ela vinculados remanescem com sua eficácia condicionada ao julgamento daquele
recurso,  razão  por  que  não  há  falar  em  perda  superveniente  de  objeto  do  recurso  especial.
Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que pode o magistrado, com base no
livre convencimento motivado, indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes
ou  protelatórias  para  o  regular  andamento  do  processo,  hipótese  em  que  não  se  verifica  a
ocorrência de cerceamento de defesa. 3. Concluir a respeito da necessidade da produção de prova
pericial,  em  contraposição  ao  que  remanesceu  decidido  pelo  Tribunal  de  origem,  demanda  o
revolvimento de matéria fática, a atrair a incidência do enunciado da Súmula 7/STJ, que dispõe: "A
pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".  4.  Agravo regimental  não
provido.

(STJ,  AGA 200901405412,  ARNALDO ESTEVES LIMA,  PRIMEIRA TURMA,  DJE DATA:23/02
/2011)

Assim sendo, não merece guarida a alegação de cerceamento de defesa da recorrente.

Por outro lado, refere também a apelante a ocorrência de nulidade, em decorrência de a publicação
haver se dado apenas em nome de um advogado, sem incluir outro cujo nome também havia sido
indicado para intimação.

De fato,  ante a pluralidade de procuradores constituídos,  é  direito da parte eleger o advogado
através  do  qual  será  intimada  dos  atos  processuais;  entretanto,  a  indicação  de  mais  de  um
procurador para recebê-las não vincula o Poder Judiciário a proceder à intimação de cada um
deles, sendo suficiente que a publicação se dê em nome de qualquer dos indicados.
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Nesse sentido, aponto precedente do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  PENAL.  HABEAS  CORPUS.  APELAÇÃO  CRIMINAL.  NULIDADE.
REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RÉU REPRESENTADO POR MAIS DE UM ADVOGADO COM
IDÊNTICOS PODERES. INTIMAÇÃO PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO EM NOME DE UM
DELES. EFICÁCIA DO ATO. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA  AMPLA  DEFESA.  NECESSIDADE  DE  MANIFESTAÇÃO  PRÉVIA.  ORDEM  DENEGADA.
JURISPRUDÊNCIA DO STF. I - Se a parte intimada tem mais de um advogado constituído nos
autos  e  a  publicação  mencionou  o  nome  de  um  deles,  o  ato  intimatório  é  de  todo  eficaz.
Precedentes...

(HC 99271, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 15/12/2009,
DJe-035  DIVULG  25-02-2010  PUBLIC  26-02-2010  EMENT  VOL-02391-06  PP-01325  RTJ
VOL-00217- PP-00406 LEXSTF v. 32, n. 375, 2010, p. 357-365)

AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE REPUBLICAÇÃO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DE
DOIS ADVOGADOS. INTIMAÇÃO EM NOME DE UM DELES. AUSÊNCIA DE NULIDADE.

- Não há nulidade na intimação levada a efeito em nome de um dos advogados da parte, ainda que
tenha  havido  requerimento  para  que  constasse  da  publicação  o  nome  de  dois  advogados.
Precedentes.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg na SLS 1012/PB, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, CORTE ESPECIAL, julgado
em 07/10/2009, DJe 29/10/2009)

Inteiro Teor (4564523) http://web.trf3.jus.br/acordaos/Acordao/BuscarDocumentoGedpr...

6 of 11 24/01/18, 07:06



Afastadas as questões preliminares, passo à análise do mérito.

O recurso da autora comporta parcial provimento.

Conforme se depreende da análise dos autos,  as partes firmaram o "Convênio de Prestação de
Serviços - Conectividade e Certificação", por meio do qual a ré, valendo-se de certificação digital e
senha pessoal e intransferível, pode efetuar a transmissão, via internet, de dados relativos ao FGTS
e à Previdência Social.

No caso em apreço, a conectividade foi utilizada para a inserção de informações fraudulentas sobre
a rescisão imotivada de contrato de trabalho de empregado da ré, viabilizando-se, assim, o saque
dos  valores  depositados  na  respectiva  conta  vinculada  do  FGTS,  sendo  o  montante  liberado  e
entregue ao suposto titular. Verificou-se, porém, tratar-se de fraude, posto que não houve dispensa
de empregados da ré e que os documentos utilizados para o levantamento eram falsos.

Em face do exposto, constata-se, primeiramente, que a conectividade foi ativada contendo o registro
da certificação eletrônica da ré, razão pela qual possui presunção de veracidade e legitimidade, nos
termos do artigo 10, da Medida Provisória 2.200-2, de 2001, in verbis:

Art.  10.  Consideram-se  documentos  públicos  ou  particulares,  para  todos  os  fins  legais,  os
documentos eletrônicos de que trata esta Medida Provisória.

§ 1º As declarações constantes dos documentos em forma eletrônica produzidos com a utilização de
processo de certificação disponibilizado pela ICP-Brasil presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários, na forma do art. 131 da Lei no 3.071, de 1o de janeiro de 1916 - Código Civil.

§ 2º O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da
autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não
emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem
for oposto o documento.
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No  caso  em  apreço,  as  informações  de  desligamento  do  funcionário  foram  transmitidas  por
certificação digital da empresa, para a qual foi emitida apenas um certificado.

Nesse  esteio,  constatado  que  a  informação  acerca  da  suposta  rescisão  contratual  contém  a
certificação eletrônica, cuja utilização requer o uso de senha pessoal e intransferível do usuário,
mostra-se inafastável o reconhecimento da responsabilidade da ré decorrente de culpa in elegendo e
in vigilando, tendo vista a escolha, pela apelada, daqueles encarregados pela guarda do certificado,
bem como a responsabilidade contratual pelo sigilo da senha e guarda do cerificado eletrônico, de
acordo com a cláusula 5ª, do contrato firmado ("Das obrigações do cliente").

Nesses  termos,  havendo a  apelada,  nos  termos do contrato,  assumido a  responsabilidade pelas
informações por ela prestadas através de sua certificação eletrônica, bem como pelo uso pessoal e
intransferível  de  sua  senha  para  utilização  do  aplicativo  "Conectividade  Social",  é  forçoso
reconhecer sua responsabilidade pelos danos decorrentes do ato ilícito tratado nos autos, vez que
decorrente, em parte, de dados transmitidos através do referido sistema.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA A DISCUTIR O FORNECIMENTO DE SENHA PERSONALÍSSIMA,
AO ÂMBITO DO PESSOAL CADASTRO EM CONECTIVIDADE SOCIAL EXIGIDO PELO ART 7º
MP 2.200/91, PUDESSE SE VERIFICAR ATRAVÉ DA INTERPOSTA PESSOA DO IMPETRANTE
CONTADOR -  INCOMPATIBILIDADE DO ALMEJADO PARA COM A SEGURANÇA CAPITAL
AOS  DADOS  E  INFORMAÇÕES  DALI  POR  DIANTE  ACESSÍVEIS  E  VEICULÁVEIS,  SOB  A
ÓPTICA  DO  PRÓPRIO  AGENTE  ESTATAL  CERTIFICADOR  -DENEGAÇÃO  DE  RIGOR  -
PROVIDOS REMESSA E APELO ECONOMIÁRIO.

1.  Ambos os sujeitos processuais vinculados à relação material  litigada,  sem sucesso invocadas
ilegitimidade ativa nem passiva.

2. Em mérito, de todo o acerto a r. liminar indeferitória ao feito lavrada, afinal explícito o combatido
diploma,  art.  7º  Medida  Provisória  2.200/01,  a  cuidar  do  fornecimento,  pela  autoridade
certificadora (AC), de cadastro aos usuários de modo presencial, como dali manifesto, exatamente
porque  a  se  cuidar  de  saudável  preocupação legiferante  em sede  da  consagrada conectividade
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social, ambiente no qual evidentemente sem nenhum sentido admitir-se o propalado mandato ao
contador impetrante, ora apelado, em favor deste ou daquele ente que seu virtual cliente, quando em
cena - este o ponto crucial a tudo - o fornecimento de senha personalíssima, isso mesmo, para a
movimentação de dados e informações de incomensurável valor.

3.  Em tela a se situar a mais elementar segurança da própria informação,  não sendo (nenhum
pouco) incomum depois vir a Administração de ser demandada por este ou aquele vazamento ou
mau uso de cadastro por senha, que fornecido frontalmente ao seu usuário.

4. Incompatível o regramento em prisma, todo zeloso em prol da segurança das informações a partir
de cada usuário faceaface cadastrado/ao qual disponibilizada peculiar senha personalíssima, meio
de  acesso  às  conectividades  informáticas  ali  proporcionadas,  extrai-se  observante  a  impetrada
autoridade ao superior dogma da legalidade dos atos estatais, caput do art 37, Carta Política.

5. Não logra amoldar a parte apelada/impetrante o conceito de seu fato ao da garantia estampada
no inciso LXIX do art 5º, Texto Supremo, portanto imperativa a denegação da ordem, doravante
reformada/sem efeito a r. sentença outrora de procedência, providos remessa e apelo, ausente reflexo
sucumbencial, diante da via eleita.

6. Provimento à apelação e à remessa oficial.

(AMS  302260,  Relator  Juiz  Federal  SILVA  NETO  -  conv.,  TRF3  CJ1  de  08/03/2012,
Fonte_Republicação)

Ademais, embora a ré junte aos autos notícias que questionem a confiabilidade dos procedimentos
de segurança adotados pela instituição financeira (fls. 91/103), observa-se que inexiste prova efetiva
acerca da vulnerabilidade dos sistemas da requerente, de modo a constituir fato negativo do direito
da autora.

Da análise da prova carreada aos autos, restando caracterizada a culpa in elegendo e in vigilando
da ré,  conclui-se estarem presentes  os elementos para a responsabilização civil,  quais  sejam, a
conduta, o dano e o nexo de causalidade.
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Por outro lado,  inobstante presentes elementos constitutivo do direito da parte autora,  impende
anotar que, conforme reconhecido pela própria requerente nos autos, a chave da conectividade não
constitui  meio  suficiente,  por  si,  para  a  realização  do  saque  dos  valores  do  FGTS,  vez  que  a
liberação  de  tal  montante  depende  da  apresentação  e  da  análise  dos  documentos  previstos  na
legislação de regência, a serem apresentados pelo trabalhador em agência da CEF. No caso em
apreço, face à apresentação de documentos falsos (fls. 36/43) a prepostos da instituição financeira,
como meio necessário para realização do saque indevido, verifica-se a culpa concorrente da autora
para a concretização dos prejuízos causados ao FGTS.

Nesse  esteio,  cumpre  anotar  que  a  CEF,  na  qualidade  de  gestora  do  fundo,  deve  se  cercar  de
cautelas quanto à veracidade dos documentos que lhe são apresentados, comportando aplicação,
por conseguinte, o disposto no parágrafo único do art. 927 do Código Civil. Assim, não havendo a
autora logrado demonstrar a adoção das cautelas necessárias para a prevenção de fraudes, como a
verificada in  casu,  patente  é  sua conduta culposa,  que concorreu com a conduta da ré  para a
concretização dos prejuízos apontados na inicial.

Assim,  diante  da  culpa  concorrente  das  partes,  é  de  rigor  a  parcial  procedência  do  pedido,
condenando-se a ré ao ressarcimento da metade dos prejuízos decorrentes da fraude perpetrada
contra o sistema fundiário, correspondente ao montante de R$ 5.227,90 (cinco mil, duzentos e vinte
e sete reais e noventa centavos).

Dispositivo

Em face do exposto, dou PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para condenar a ré ao
pagamento  da  importância  de  R$  5.227,90  (cinco  mil,  duzentos  e  vinte  e  sete  reais  e  noventa
centavos), correspondente a metade dos danos materiais, atualizada monetariamente a partir do
efetivo prejuízo (Súmula 43, do STJ), de acordo com o índice previsto no Manual de Orientação de
Procedimentos  para  os  Cálculos  na  Justiça  Federal,  aprovado  pela  Resolução  n.º  134/2010,  e
acrescida de juros de mora a partir da citação, também à razão de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos do art. 406, do Código Civil.

Face à sucumbência recíproca, compensa-se a verba honorária.
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Como se observa, a decisão agravada foi fartamente motivada, com exame de aspectos fáticos do
caso concreto e aplicação da legislação específica, sendo que a agravante apenas reiterou o que já
havia  sido  deduzido,  enfrentado  e  vencido  no  julgamento  monocrático,  não  restando,  portanto,
espaço para a reforma postulada.

Nesse  sentido  já  se  pronunciou  a  jurisprudência:  TRF3,  3ª  Turma,  Agravo  no  AI  n.
201003000374845/SP, Rel. Des. Fed. MÁRCIO MORAES, j. 14/06/2012, D.E 25/06/2012; TRF3, 5ª
Turma,  AC  n.  200861140032915,  Relatora  Desembargadora  Federal  RAMZA  TARTUCE,  j.
04/08/2009;  STJ,  2ª  Turma,  AgRg  no  REsp  n.  1109792/SP,  Rel.  Min.  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, j. 18/06/2009; STF, 2ª Turma, AgRg no AI n. 754086, Rel. Min. CELSO DE MELLO,
j. 25/08/2009.

Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao agravo legal.

HÉLIO NOGUEIRA
Desembargador Federal

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que
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