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ROL DE CATEGORIAS 

 

 

Responsabilidade Civil: 

É o instituto pelo qual uma pessoa é obrigada a reparar um dano, que 

pode ser tanto moral quanto patrimonial causado a outrem em razão de 

um ato praticado, por pessoa por quem ele responde ou por alguma coisa 

que pertence a ela ou por simples imposição legal. (Diniz, 2006, p.40) 

 

Instituição Bancária: 

Esta é definida como sendo o tipo genérico de instituição financeira 

autorizada a captar seus recursos, no todo ou em parte, através da 

aceitação de depósitos. (Carvalho, 2000, p.275) 

 

Internet: 

Foi criada pelo exército americano onde a mesma era chamada de 

Arpanet e na época foi implementada para combater a Guerra Fria. Desde 

os primórdios da criação da internet até hoje, milhões de computadores se 

uniram a esta grande “teia” e novos serviços foram inseridos a ela, como 

exemplo o serviço de e-mail, porém problemas antigos persistem até hoje e 

prejudicam o funcionamento da mesma. (Assunção, 2002, p.5) 

 

Dano: 

Outro pressuposto da responsabilidade civil, que consiste em não haver 

indenização sem a existência de um prejuízo, só haverá a responsabilidade 

civil se houver um dano a reparar, sendo indispensável à prova real e 

concreta desta lesão. Para que ocorra a obrigação de indenizar, é 
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necessário comprovar um dano patrimonial ou moral. (DINIZ, 2006, p.64).  

 

Culpa: 

Está contido no texto do artigo 186 do Código Civil as seguintes expressões, 

ação ou omissão voluntária, que consiste no dolo provocado pelo agente. 

Este dolo é, portanto, à vontade de cometer a violação de um direito, ou 

melhor, fundamentando, consiste em uma violação deliberada, 

consciente, intencional. (GONÇALVES, 2007, p.35). 

 

Conduta: 

Esta consiste no elemento constitutivo da responsabilidade civil, traduzida 

como sendo um ato humano, que pode ser tanto omissivo, deixar de 

realizar alguma ação; quanto comissivo, pratica de alguma ação, de 

maneira lícita ou ilícita, voluntário e objetivamente imputável, do próprio 

agente causador ou por terceiros, onde estes causem danos a outrem 

gerando deveres de satisfazer os direitos da pessoa lesada. (DINIZ, 2006, 

p.44). 

 

Nexo Causal: 

O nexo causal consiste nos elementos objetivos decorrentes de uma ação 

ou omissão do sujeito, produzindo danos, onde estes podem ser sob um 

aspecto material quanto sob o ponto de vista moral. (DINIZ, 2006, p.112). 
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RESUMO 

 

A presente monografia trata do tema da responsabilidade civil das 

instituições bancárias. De acordo com a evolução tecnológica proveniente do surgimento da 

Internet, cria-se uma nova modalidade de prestação de serviço nesta grande rede, que seria 

as transações bancárias via internet. Através do estudo do tema, pode-se comprovar que os 

Tribunais de Justiça do nosso país adotam a aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

baseados na Teoria do Risco, para fazer o ressarcimento dos prejuízos advindos de uma 

transação bancária realizada por um terceiro, utilizando-se de má-fé, sem a autorização 

expressa do correntista, fazendo com que este não arque com tais prejuízos.  

 

Palavras-chave: Responsabilidade Civil, Internet, Código de 

Defesa do Consumidor, Responsabilidade Civil Bancária. 
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INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho tem como objeto "a determinação da 

responsabilidade civil bancária nas transações via internet" e, como objetivos: institucional, 

produzir uma monografia para obtenção do grau de bacharel em Direito, pela Universidade 

do Vale do Itajaí – UNIVALI; geral, definição dos conceitos de instituição bancária, 

internet e responsabilidade civil; específicos, a responsabilidade civil para o direito digital, 

qual a denominação dos sujeitos que agem de má-fé no ambiente virtual e como está sendo 

abordada a matéria de fato em nosso ordenamento jurídico. 

O tema é atual e relevante, pois, diante da globalização que 

vivemos, a internet faz-se presente no dia-a-dia e não conseguiremos nos desligar dela, pois 

estaríamos andando na contra-mão da globalização, seguindo o mesmo conceito, as 

instituições bancárias também ingressaram seus serviços na era digital, o que acarreta numa 

velocidade de informações que antes não era conseguida, porém junto com esta velocidade 

de informações vieram problemas decorrentes de falhas na segurança de tais serviços 

digitais, onde pessoas com má índole captam tais informações para benefícios próprios, o 

que traz para os pólos da relação jurídica, instituição bancária e usuário, prejuízos. 

Para encetar a investigação adotou-se o método indutivo, 

operacionalizado com as técnicas do referente, da categoria, dos conceitos operacionais e da 

pesquisa de fontes documentais. Para relatar os resultados da pesquisa, empregou-se o 

método dedutivo, em conjunto com as técnicas propostas por Colzani [in Guia para redação 

do trabalho científico, 2001]. 

Os problemas que de início se apresentam e no desenvolver do 

trabalho geram as seguintes indagações: 

Como está sendo feita a abordagem de crimes cibernéticos pela 

legislação brasileira? 

Como está sendo interpretado pelos Tribunais de Justiça, quando 

um terceiro utilizando-se de má-fé intervém em uma operação bancária? 

Diante de tais problemas levantados, formulam-se as hipóteses que 
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seguem: 

A: Que as punições aplicadas pela legislação brasileira, consistem 

em enquadrar o crime cibernético como um crime previsto pela legislação. A maioria dos 

casos co-relacionados pelas autoridades brasileiras é com relação à pirataria, pedofilia e 

estelionato. 

B: Que ambos os Tribunais pesquisados enquadram o 

ressarcimento da Instituição Bancária para o usuário final baseada na Teoria do Risco 

Profissional, que o banco ao exercer a sua atividade profissional com fins lucrativos, assume 

o risco que possa vir a ocorrer. 

O presente trabalho foi dividido em três capítulos.  

O primeiro traz o conceito de instituição bancária, a evolução da 

mesma ao longo dos anos, a inserção dos sistemas digitais e a segurança em informática. 

O segundo, faz menção a responsabilidade civil sob âmbito geral e 

também a responsabilidade civil das instituições bancárias. 

O terceiro e último capítulo, reportou-se novamente a 

responsabilidade civil, porém sob o aspecto digital e como os Tribunais de Justiça do nosso 

país estão abordando o fato.  

Nas considerações finais apresentam-se breves sínteses de cada 

capítulo e se demonstra se as hipóteses básicas da pesquisa foram ou não confirmadas. 
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Capítulo 1 

 

1.1 INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS - DEFINIÇÃO 

As instituições bancárias são conceituadas sob dois pontos de 

vista, um para âmbito individual e outro para um âmbito social. Sob o aspecto 

individual, utilizam-se as instituições bancárias para realizar operações bancárias, dentre 

elas: pagamentos, empréstimos, reservas de capitais. Para um âmbito social, os Estados 

detêm o seu controle ou detiveram ao longo da história (ABRÃO, 2000, p.7-8), que 

serão discorridas em um subtítulo presente dentro deste mesmo capítulo. 

Uma definição para o que seria instituição bancária segundo o 

autor Fernando J. Cardim de Carvalho (2000, p.275): “tipo genérico de instituição 

financeira autorizada a captar seus recursos, no todo ou em parte, através da aceitação 

de depósitos”. 

Ressalta-se o que foi conceituado pelo autor acima exposto 

conforme Lei n°4.595/64 em seu artigo 17. 

Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos 

da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas ou 

privadas, que tenham como atividade principal ou acessória a 

coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros 

próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a 

custódia de valor de propriedade de terceiros. 

Quando o artigo 17 da referida lei cita: “[...]coleta, 

intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros”  quer 

referir-se como sendo um sinônimo a operações bancárias, onde as mesmas serão 

explicadas no próximo sub-título. 

 

1.2  OPERAÇÕES BANCÁRIAS 

Pelo acima exposto, há dois possíveis entendimentos para a 

definição de operações bancárias: em um sentido econômico, é uma atividade realizada 

entre o banco e seu cliente, envolvendo em tais operações a troca de dinheiro entre 
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ambos; em sentido jurídico (ABRÃO, 2000. p.42) é um acordo de vontade entre o 

cliente e o banco, por isso insere-se em um campo contratual. 

Conforme cita o autor Aramy Dorneles da Luz (1999, p.21), 

pode-se classificar as operações bancárias de duas maneiras: “levando em consideração 

o sujeito Banco, são divididas em ativas e passivas; mas se a classificação é o objeto, 

temos então a distribuição entre principais e acessórias.” 

Operações Ativas são definidas como sendo as que o banco é 

credor de seu cliente, para tanto pode ser exemplificada como sendo os financiamentos 

bancários. 

Operações Passivas define-se como sendo o que ocorre quando 

os clientes passam a ser credores dos bancos; quando o cliente passa a investir nos 

bancos, na forma de investimentos como, por exemplo, a poupança, onde o banco detém 

o dinheiro do cliente a passa a remunerá-lo para que o mesmo o deixe depositado. 

Assim, quando à classificação dar-se através do objeto, estas 

podem ser as seguintes: 

As Operações Principais são as operações discriminadas como 

sendo as realizadas essencialmente pelos bancos; à distribuição de capitais (operações 

ativas) e no oposto como sendo a aquisição de capitais junto aos clientes (operações 

passivas), vale ressaltar que não ocorre a inexistência de inversão de pólos, porque não 

será o crédito que passará para o passivo. (LUZ, 1999, p.22).  

 

Operações Principais 

Ativas Passivas 

Empréstimos: operação pela qual consiste 

em o banco entregar a determinada pessoa 

quantia em dinheiro, para que a mesma o 

devolva posteriormente acrescidos de 

juros. 

Depósito Bancário: quando uma pessoa 

entrega determinada quantia em dinheiro 

ao banco, ficando o mesmo obrigado a 

devolvê-la em prazo estipulado entre 

ambos. 

Descontos: é quando a pessoa recebe do 

banco certa quantia, mas para tanto tem 

que fazer a transferência de um título de 

crédito de terceiro. 

Conta Corrente: consiste em um sistema 

de reciprocidade entre o cliente e o banco, 

que se utilizam recursos pertencentes uns 

aos outros, sem que para tanto sejam 

considerados credores e devedores. 
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Aberturas de Créditos: é quando o banco 

se obriga a colocar a disposição certa soma 

de dinheiro por um determinado prazo, 

quando este prazo finda o cliente é 

obrigado a devolve-lo acrescido de juros.  

Aplicação Financeira: quando o cliente 

autoriza o banco a depositar seu dinheiro 

em mercados de capitais. 

Antecipações: receber do banco 

determinada quantia em dinheiro, dando 

em garantia o pagamento da importância 

adiantada. 

Redesconto: é quando o banco redesconta 

títulos adquiridos através de descontos em 

outros estabelecimentos bancários. 

 

Por sua vez, as Acessórias são as operações em que os bancos 

apenas prestam serviços, dentre os quais: 

a) Cobrança de Títulos: onde os bancos agem como simples 

mandatários dos proprietários dos títulos; 

b) O Serviço de Cofres de Segurança: lugar onde os bancos 

asseguram um lugar individual e seguro para seus clientes 

depositarem seus valores. 

c) Operações de Cambio: são aquelas feitas para aquisição ou a 

venda de letras pagáveis no estrangeiro, fortemente ligadas as 

importações e exportações.    

Onde, os bancos, para realizar tais serviços cobram um 

determinado valor para estes custearem despesas, como por exemplo, o custo com uso 

de papéis, funcionários, transações. 

 

1.3 Contratos Bancários 

Trata-se de um negócio jurídico firmando entre os bancos e os 

clientes com o fim de estabelecer operações, sejam elas principais ou acessórias. 

Conforme cita o autor Aramy Dorneles da Luz (1999, p.26-27) 

há três tipos de contratos bancários: 

a) Os Contratos de Moeda e Crédito: são aqueles que dizem 

respeito à administração direta da moeda e do crédito; 

b) Os Contratos Mistos de Crédito e Serviços: são aqueles 

que misturam crédito e serviços; 
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c) Os Contratos de Prestação de Serviços: são aqueles que 

representam as operações de serviço. 

Como se observa acima, existe um tipo de contrato específico 

para cada serviço prestado pelos bancos. 

 

1.4 EVOLUÇÃO BANCÁRIA AO LONGO DOS TEMPOS 

Há indícios de que tudo tenha começado na Antiguidade, 

quando se originou o comércio de moedas e para evitar que grandes quantias adquiridas 

por determinadas pessoas fossem alvo de bandidos em suas caravanas de negócios, 

originaram-se então as pessoas chamadas de cambistas, que trocavam débitos e 

honravam os saques uns com os outros. Por este fato, o dinheiro passou a não mais 

acompanhar os viajantes. (LUZ, 1999, p.07).  

Por todo este feito, surgiu-se uma organização bancária, 

intitulada de Banco, em decorrência da banca dos cambistas onde praticavam o câmbio 

manual. 

Em decorrência desta organização, os Bancos passaram a 

receber depósitos e a conceder empréstimos, cobrando para tanto um pequeno valor 

para as quantias repassadas. (LUZ, 1999, p.08). 

Já datados da Idade Média, com o nascimento do comércio nas 

feiras das cidades italianas surgiram os campsores e cambiatores que realizavam a troca 

manual de moedas. Com o passar dos tempos evoluíram, da simples troca de moedas 

para a área creditícia. Também vale destacar o papel desempenhado pelos “montes”, 

encarregados de receber contribuições compulsórias em favor dos órgãos públicos, os 

quais inseriam juros, fazendo-os incrementar; e também os templários que financiavam 

as Cruzadas. (ABRÃO, 2000, p.11). 

Com o passar dos anos, já na Idade Moderna, onde surgiram as 

grandes expedições marítimas em busca de novas terras e com elas também ocorreram 

juntamente com o tráfico mercantil, as funções bancárias trocaram a sua essência, que 

antes era de cobrança, pagamento e câmbio, para se tornar intermediária de crédito. 

(ABRÃO, 2000, p.12). 

Tem-se registro histórico que o primeiro banco foi o Banco de 

Veneza no ano de 1171, logo após adveio o Banco de Barcelona em 1349 ou 1401 

(divergência de fontes), por terceiro o de São Jorge em Gênova em 1407, o Della Pietá 
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na cidade de Nápoles em 1539, posteriormente o de Amsterdã em 1609, o de Hamburgo 

em 1619, de Nuremberg em 1621 e o banco de Roterdã em 1635. O primeiro banco de 

emissão foi o da Inglaterra no ano de 1694. (LUZ, 1999, p.08). 

Reportando-se ao Brasil e mais precisamente a data de 12 de 

outubro de 1808, foi fundado o primeiro banco, titulado de Banco do Brasil criado por 

Dom João VI, porém foi extinto em 1829 com a retirada da Família Real. O Banco do 

Brasil só passou a ter novamente este nome no ano de 1905. (ABRÃO, 2000, p.14). 

Com o transcorrer dos anos, os bancos obtiveram diversos tipos 

de organização. A priori todos começaram a realizar a mesma coisa, como por exemplo, 

conceder empréstimos, acolher depósitos, cumprir ordens de pagamento. Aos poucos 

começaram a realizar outros serviços de maneira mais especializada, para com isso 

conseguirem mais clientes, dentre eles: fazer cobranças, prestar garantias, fornecer 

informações, locar cofres, efetuar pagamentos. Com isto ocorreu o aperfeiçoamento 

institucional e fez com que certos bancos obtivessem um perfil específico, cita-se dentre 

eles: Banco de Crédito Real, Banco de Crédito Imobiliário, Banco de Crédito Rural, 

Banco de Crédito Comercial, Banco de Crédito Industrial, Banco Cooperativo ou 

Cooperativa de Crédito, Banco de Crédito Popular, Banco de Investimento, Banco de 

Desenvolvimento, Montes de Socorro. (LUZ, 1999, p.09). 

No próximo subtítulo, será descrita uma conceituação para cada 

tipo bancário. 

 

1.5  TIPOS BANCÁRIOS 

Há várias maneiras para definir os tipos bancários, mas leva-se 

em conta critérios como, a atividade ou operação praticada e ainda elementos históricos. 

Dentre estas, os tipos bancários são classificados como (ABRÃO, 2000, p.20): 

a) Bancos de Emissão: este tipo bancário realiza a emissão 

de papel-moeda e moeda metálica, sendo estas autorizadas pelo 

Conselho Monetário Nacional, este banco é denominado Banco 

Central do Brasil. (ABRÃO, 2000, p.20). 

b) Bancos comerciais ou de depósitos: estes são os 

comumente encontrados e estes realizam operações de crédito 

em curto prazo como: descontos, antecipações, aberturas de 

créditos, além dos serviços auxiliares de cobranças, 
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transferência de fundos, custódia de títulos e valores, locação de 

cofres de segurança, cambio manual e trajetício. (ABRÃO, 

2000, p.21). 

c) Bancos de Investimento: estes são especializados em 

financiamentos a médios e longo prazo, tendo em suas receitas 

capitais próprios ou de terceiros. (ABRÃO, 2000, p.21). 

d) Bancos de Crédito Real: tendo como sinônimo de 

hipotecários, estes concedem empréstimos a curto ou longo 

prazo sob a garantia de imóveis. (ABRÃO, 2000, p.25). 

e) Bancos de Crédito Industrial: tem como atividade à de 

auxiliar a industrial nacional através de empréstimos em longo 

prazo. (ABRÃO, 2000, p.26). 

f) Bancos Agrícolas: estes são aqueles que concedem 

créditos as pessoas que exercem atividades agrícolas, dentre 

elas na pecuária ou na lavoura. (ABRÃO, 2000, p.26). 

g) Banco de Crédito Imobiliário: estes operam com letras 

imobiliárias. (LUZ, 1999, p.09). 

h) Banco Cooperativo ou Cooperativa de Crédito: este 

tem como escopo o financiamento de seus cooperativados. 

(LUZ, 1999, p.09). 

i) Bancos de Crédito Popular: destina-se como ao pequeno 

poupador e tomador de empréstimos. (LUZ, 1999, p.09). 

j) Banco de Desenvolvimento: visam financiamento de 

capital fixo para uso em plantas industriais, sistemas de 

produção e aperfeiçoamento de mão-de-obra. (LUZ, 1999, 

p.09). 

k) Montes de Socorro: estas são instituições que trabalham 

com o penhor de jóias (LUZ, 1999, p.09). 

Ante a conceituação acima informada sobre cada tipo bancário, 

o próximo subtítulo, irá definir como se encontra a organização financeira em nosso 

país. 
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1.6 ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

Os bancos estão sujeitos a um regime de controle Estatal, sendo 

este uma forma de intervenção na atividade privada, a qual é regulada por preceitos 

legais específicos. (ABRÃO, 2000, p.30). 

A lei que rege o Sistema Financeiro Nacional é a Lei n° 

4595/64 e esta constituiu o Conselho Monetário Nacional, o Banco Central do Brasil, o 

Banco do Brasil, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social e as 

instituições financeiras públicas e privadas. (ABRÃO, 2000, p.31). 

a) Conselho Nacional Monetário: compete ao mesmo 

formular a política da moeda e do crédito objetivando o 

progresso econômico e social do País, adaptando os volume dos 

meios de pagamento as reais necessidades da economia 

nacional. (ABRÃO, 2000, p.32). 

b) Banco Central do Brasil: este é uma autarquia federal e 

este tem por objetivo cumprir as normas que foram expedidas 

pelo Conselho Monetário Nacional no que tange a política 

financeira. (ABRÃO, 2000, p.35). 

c) Banco do Brasil: regido este pela Lei 4595/64 em seu 

artigo 19 e seguintes, compete ao mesmo a função de ser 

Agente do Tesouro Nacional sob a tarefa de receber os valores 

provenientes da arrecadação de tributos ou rendas federais ou  e 

o produto das operações de crédito da União por antecipação da 

receita orçamentária ou a qualquer outro título; realizar 

pagamentos e suprimentos necessários à execução do 

orçamento geral da União e leis complementares que lhe forem 

transmitidas pelo Ministério da Fazenda; conceder aval, fiança 

e outras garantias, consoante expressa autorização legal; 

adquirir e financiar estoques de produção exportável; ser agente 

pagador e recebedor do País e executar serviço da dívida 

pública consolidada. (ABRÃO, 2000, p.38). 

d) Instituições Financeiras Públicas: estas são 

denominadas como sendo os bancos públicos, mantidos pelo 

Governo Federal ou pelos Governos Estaduais e possuem como 
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tarefa à execução da política creditícia destes Governos 

(ABRÃO, 2000, p.39), como exemplo pode-se citar um banco 

comandado pelo Governo Federal a Caixa Econômica Federal 

e, um banco controlado pelo Governo Estatal, o Banco 

Banrisul, sendo este do Governo do Rio Grande do Sul.  

e) Instituições Financeiras Privadas: são estes os bancos 

comerciais em geral e só podem ser instituídos sob a forma de 

Sociedades Anônimas, e estão elencadas a partir do artigo 25 e 

seguintes da lei 4595/64. (ABRÃO, 2000, p.40). 

Hoje ainda têm-se Bancos Múltiplos, os quais são formados por 

várias pessoas jurídicas, sendo que estas tratam de negócios específicos, organizados 

como se fosse uma única empresa funcionando normalmente em uma única sede, sob a 

intervenção de um Banco Comercial, onde este atua com seu pessoal e sua infra-

estrutura físico-operacional onde este cria bancos de investimentos, empresas de seguro 

e capitalização, de leasing, sociedade corretora de seguros, corretora de valores 

imobiliários e câmbio. (LUZ, 1999, p.11). 

Como se pode comprovar, a organização financeira está regida 

por leis, fazendo com que as instituições bancárias se organizem a partir delas, onde há 

também a inserção de novos tipos bancários que também devem obedecer às leis 

específicas. 

 

1.7 A INSERÇÃO DOS SISTEMAS ON-LINE NAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS 

O início da automação bancária brasileira começou na década 

de 60 com a utilização de antigas máquinas de contabilidade, posteriormente nas 

décadas de 70 e 80, começaram a utilizar-se equipamentos de grande porte, porém o 

grande ápice para este época foi à inserção de sistemas on-line que possibilitavam a 

interligação entre agências centrais e agências periféricas. (SCHMITZ, 2000, p.71-72). 

A inserção de sistemas automatizados para o processamento de 

dados alterou o perfil das agências, que antes eram simples arrecadadoras de impostos e 

depósitos, passando a terem uma maior autonomia podendo oferecer uma gama maior 

de serviços aos seus clientes, dentre eles a oferta de crédito e outros tipos de aplicação 

financeira. (SCHMITZ, 2000, p.72). 
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Segundo o autor Arno Schmitz (2000, p.72), “as três principais 

conseqüências da expansão da automação bancária foram: 

a) a expansão do mercado, que possibilitava a captação de 

mais clientes, pois havia condições de oferecer um 

completo e variado conjunto de produtos baseados na 

eficiência e rapidez;  

b) a agilidade no fluxo de informações, resultando no 

aumento da rentabilidade bancária;  

c) a redução das despesas, que é conseqüência do aumento da 

produtividade do trabalho.” 

Pode-se dividir o avanço da automação bancária em três 

grandes etapas, como segue.  

 

1.7.1 Processamento de Dados Centralizado 

Iniciou-se na década de 60 com a instalação dos primeiros 

computadores, logo após foi introduzido o sistema de mainframes
1
 onde estes possuíam 

a capacidade recolher informações diariamente. (SCHMITZ, 2000, p.72). 

Estes equipamentos tiveram a sua necessidade aumentada por 

causa da necessidade do aumento de documentos realizados entre a central e suas 

agências. Nesta época, o processamento de dados era centralizado em um único centro 

de processamento de dados – CPD, onde ao final do dia as movimentações eram 

enviadas para este centro para serem processadas, logo após o processamento era 

novamente devolvido para as agências no dia seguinte (SCHMITZ, 2000, p.72-73), 

conforme figura 1 abaixo: 

                                            
1

 Mainframe é um computador de grande porte, dedicado normalmente ao 

processamento de um volume grande de informações. Os mainframes são capazes de 
oferecer serviços de processamento a milhares de usuários através de milhares de 
terminais conectados diretamente ou através de uma rede. Fonte: Wikipédia 
<http://pt.wikipedia.org/wiki/Mainframe>. 
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Figura 1: Processamento de dados Centralizados das Agências Periféricas com o Centro de Processamento de Dados 

Fonte: Do Autor 

 

Com a instalação deste sistema avançado para a época, o 

mesmo apresentava alguns problemas, quando ocorria um grande acúmulo de dados 

vindo das agências para processamento nestes mainframes, o mesmo sobrecarregava e 

acarretavam atrasos no envio das informações novamente as agências. Para resolver este 

problema, os bancos inseriram sub-centros de entrada que tinham como a tarefa de 

filtrar os dados, manipulando-os, coletando, armazenando e remetendo-os logo após 

para o CPD (SCHMITZ, 2000, p.73), melhor exemplificado pela Figura 2. 
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Figura 2: Inserção de Sub-Centros entre as Agências Periféricas e o Centro de Processamento de Dados 

Fonte: Do Autor 
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Através desta inovação, com a criação destes novos sub-

centros, as agências bancárias conseguiram suprir este problema do grande número de 

processamento de dados, dividindo “as tarefas” entre os sub-centros e os CPD’s, 

garantido a agilidade do processo como um todo. 

 

1.7.2 Processamento de Dados Distribuídos 

Esta fase da automação bancária brasileira foi marcada pela 

automação dos caixas, o que trouxe como conseqüência para os clientes, o manuseio de 

suas contas sem precisarem ter consigo quaisquer documentos escritos, pois com a 

simples implementação do cartão magnético e do código de barras, as tarefas eram 

realizadas com muito mais rapidez e os dados eram automaticamente enviados para os 

sub-centros e conseqüentemente para os CPD’s. Como conseqüência desta 

intensificação do processamento distribuído de dados houve um avanço dos sub-centros 

e uma melhor utilização dos CPD’s. (SCHMITZ, 2000, p.73-74). 

No final dos anos 80, a automação bancária passou a estar co-

relacionada com a racionalização dos serviços bancários, onde este por sua vez tinha 

como meta à redução de custos de mão-de-obra e também o aumento de produtividade. 

(SCHMITZ, 2000, p.74). 

Foi mais precisamente na data de 24 de setembro de 1982 na 

agência 504 (Norte de Brasília), que foi inaugurada a primeira agência com o sistema 

on-line, onde esta passou a ter papel importante na história bancária nacional, pois se 

libertou da grande listagem de papel que existiam nos caixas, que eram necessárias para 

o processamento de pagamentos, transferências e consultas de saldos. (HOFF, 2003, 

p.3). 

Com a criação desta agência, pode-se comprovar a grande 

revolução tecnológica que estava por acontecer nas agências bancárias de todo o país, 

trazendo agilidade e confiabilidade em todo o serviço bancário. 

 

1.7.3 Processamento de Dados Distribuídos – A Fase da Racionalização 

Esta fase ocorreu ao fim dos anos 80 e início dos anos 90, onde 

os bancos ainda tinham como meta à racionalização e redução dos custos, onde esta foi 

mais intensificada com a implementação do Plano Cruzado no ano de 1986 onde 

ocorreram a queda das taxas de juros, obrigando os bancos a reduzirem o porte de 
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agências ou até mesmo o fechamento das mesmas para redução de despesas. 

(SCHMITZ, 2000, p.74). 

Porém, a automação bancária neste período foi incentivada por 

dois grandes motivos: primeiro, a automação bancária contribuía para a racionalização 

dos fluxos de trabalho e o segundo motivo, a aquisição desde equipamentos de forma 

mais barata com o surgimento da empresa Procomp
2
. 

Como as inovações ocorriam de forma mais constante, não 

demorou muito para que este sistema automatizado também abordasse os serviços 

internos dos bancos, apoiando operações de cobrança, câmbio, empréstimos, seguros e 

poupança.  

 

1.8 Tendências Atuais da Automação Bancária 

Hoje, cada vez mais há necessidade de ter autonomia em 

realizar operações bancárias, sem ter que enfrentar filas e perder tempo dirigindo-se até 

as agências, onde estas são realizadas por meio de terminais externos ou até mesmo 

através do seu escritório ou sua própria residência. 

 O primeiro avanço tecnológico desta fase foi à instalação de 

caixas automáticos em locais públicos, onde este permite que seus clientes possam 

verificar saldos, fazer saques, depósitos e pagamentos. (SCHMITZ, 2000, p.75). 

Em seguida, foram implementados os serviços de 

telemarketing, que consiste em realizar o atendimento dos clientes através do telefone, e 

o serviço de office banking, utilizados por pessoas jurídicas na emissão de cobranças. 

(SCHMITZ, 2000, p.75). 

Hoje há o serviço de internet banking que funcionam via 

internet propiciando serviços em tempo real semelhantes aos serviços do office banking. 

(SCHMITZ, 2000, p.75). 

Diante de toda esta revolução bancária propiciada pela 

automação, as agências estão cada vez mais independentes e com o foco no cliente, 

colocando a sua disposição inúmeros serviços para que o mesmo possa realizá-lo 

sozinho em sua casa ou local de trabalho. (SCHMITZ, 2000, p.76). 

                                            
2
 Procomp, empresa de equipamentos bancários fundada no ano de 1986 no Brasil 

pelos engenheiros Eric Jan Roorla, Eric Muschellack, Fernando Leme e Roberto Rauh. 
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Mas toda esta comodidade pode trazer sérios riscos quando 

realizada através da internet e sem que sejam tomadas as devidas precauções no quesito 

de segurança. 

 

1.9 SEGURANÇA EM INFORMÁTICA 

A vulnerabilidade dos sistemas informatizados é uma constante 

que se esta submetida diariamente. Por existir muitas informações que trafegam pela 

internet e muitas delas são de cunho extremamente confidencial, há necessidade de uma 

boa proteção, para não ser surpreendido por estes “piratas digitais” que ao invés de 

utilizar a espada de épocas mais remotas, hoje utilizam o computador, roubando estas 

informações e utilizando-as para outros fins. Estes “piratas digitais” assaltam bancos 

sem precisar ir até uma agência, fazendo-os no conforto de sua residência e transferindo 

o dinheiro para outros bancos.  

Outro ponto relevante é com relação à espionagem industrial, 

esta sempre existiu, mas com a facilidade de acesso a internet os problemas foram 

agravados, onde qualquer pessoa consegue dados confidências e vende os mesmo para 

os concorrentes. (ASSUNÇÃO, 2002, p.3). 

A todo o momento páginas são tiradas do ar por estes piratas 

digitais. Atualmente, grupos de brasileiros são os que mais invadem homepages
3
 por 

todo o mundo, onde a própria NASA restringiu o acesso a determinadas páginas para 

acesso sendo realizado no Brasil. (ASSUNÇÃO, 2002, p.3-4). 

Para aumentar a segurança de operações financeiras realizadas 

pela internet, os bancos criaram o chamado certificado digital (HOFF, 2003,p.09), que 

possui como funcionamento à identificação do cidadão virtualmente. Possui um 

conjunto de chaves públicas e privadas que tem por finalidade reconhecer e comprovar 

a identidade do usuário. (SILVA, 2007, p.2490). 

O certificado digital seria mais bem exemplificado como sendo 

a carteira de identidade da pessoa para a identificação da mesma, só que esta ocorre 

através da internet. 

                                            
3
 Homepage ou página principal, como também é conhecida, é a página inicial de um 

site. É a primeira página que será visualizada ao abrirmos o site. Por exemplo, 
podemos criar como página inicial de nosso site uma apresentação de todos os 
conteúdos que estão disponíveis. 
Fonte:http://www.cpd.ufrgs.br/central/chasque/Chasque_Web/Chasque_Web.htm 
 

http://www.cpd.ufrgs.br/central/chasque/Chasque_Web/Chasque_Web.htm
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1.9.1 A segurança ao Longo da História 

Anos atrás quando surgiu o primeiro computador intitulado de 

ENIAC
4
, seus operadores obtiveram uma surpresa quando um inseto havia ficado preso 

dentro da máquina, o que acarretava em um mau funcionamento da mesma. Foi através 

deste episódio que surgiu o termo bug (inseto em Inglês) que se tornou sinônimo de 

falha. (ASSUNÇÃO, 2002, p.5).  

A internet também possui seus bugs desde que foi criada pelo 

exército americano onde a mesma era chamada de Arpanet e na época foi criada para 

combater a Guerra Fria. Desde os primórdios da criação da internet até hoje, milhões de 

computadores se uniram a esta grande “teia” e novos serviços foram inseridos a ela, 

como exemplo o serviço de e-mail, porém problemas antigos persistem até hoje e 

prejudicam o funcionamento da mesma. (ASSUNÇÃO, 2002, p.5). 

Estes problemas que ainda persistem “abrem portas” para que 

invasores digitais possam utilizar destas falhas, ou melhor da vulnerabilidade destes 

sistemas, para a manipulação de dados, sob um aspecto benéfico, tentando resolvê-los; e 

em um sentido controverso, para o roubo de dados que podem acarretar em crimes, que 

podem ocorrer das mais variadas formas. 

 

1.9.2 Invasores Digitais 

Diariamente aparecem nos meios de comunicação notícias 

sobre estes piratas digitais sobre invasão em determinados locais que supostamente 

seriam inacessíveis, o que demonstra que nenhum sistema é cem por cento seguro. 

Abaixo consta a hierarquia virtual (ASSUNÇÃO, 2002, p.6). 

 

a) Hackers: a maioria das notícias que são vinculadas nos 

meios de comunicação sobre invasões são realizadas por 

hackers, na verdade esta informação é equivocada e os 

papéis estão trocados, pois os hackers são os bons 

mocinhos, onde este tem como objetivo aprender e 

                                            
4
 A exatos 60 anos, o ENIAC (Electronic Numerical Integrator and Computer), foi o 

primeiro computador a usar eletrônica digital. Não se destacava precisamente por 
suas características funcionais: pesava 32 toneladas, media 5,5 metros. Fonte: < 
http://pt.wikipedia.org/wiki/ENIAC>.  



15 

 

 

desenvolver conhecimentos como um hobby e ajudar a 

outras pessoas com conhecimento inferior. (ASSUNÇÃO, 

2002, p.6). 

b) Crackers: este nome que deveria ser vinculado nas notícias 

de invasões, pois este é que são os maldosos, detém um alto 

grau de conhecimento o utilizam-no para realizar invasões 

para roubo dos mais diversos tipos de dados como exemplo 

a espionagem industrial. (ASSUNÇÃO, 2002, p.6-7). 

c) Funcionários: aqui se encontra outro problema grave, pois 

hoje 60% das invasões ocorrem de dentro da própria 

empresa por funcionários insatisfeitos ou ex-funcionários 

que querem vingar-se arrasando dados do sistema e 

copiando coisas que lhes convém. (ASSUNÇÃO, 2002, 

p.8). 

Seria de grande valia que a imprensa trocasse o conceito real 

das palavras, tanto para cracker quanto para hacker, para que não haja a inversão destes 

conceitos e não ocorra julgamento errôneo. 

 

1.9.3 Fundamentos Jurídicos 

A principal arma dos crackers é o conhecimento de cunho 

jurídico. O cracker sempre deve estar em constante pesquisa sobre novas legislações 

ditadas pelo governo bem como a pesquisa da manipulação dos dados pelas empresas. 

Caso o cracker não se aperfeiçoar com relação ao assunto jurídico, pode o mesmo sofrer 

sérios riscos, até mesmo se realizar atos que julgue serem inocentes, poderá estar 

infringindo alguma lei e pode vir a ser responsabilizado por tais atos. (SILVA, p.7). 

Os combates aos cibercrimes
5
 começam a ser mais 

representativos após os atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos Estados 

Unidos. A partir desta data, o governo norte-americano passou a ditar o rumo de 

                                            
5
 Cibercrime é todo delito praticado com a utilização de meios eletrônicos, como 

computadores e canais da telemática. Os mais comuns são calúnia, injúria, difamação, 
estelionato, falsidade ideológica, crimes contra o patrimônio, ameaça, interceptação de 
comunicação, invasão de sistemas, eliminação e alteração de informações em banco 
de dados e espionagem. <Fonte:http://www.educacional.com.br/entrevistas/entrevista 
0133.asp> 
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crackers e hackers no mundo, exigindo de outros governos que criem leis sobre este 

assunto para combater os crimes virtuais. (SILVA, p.7). 

Com a iniciativa do governo norte-americano de criar tais leis, 

outros governos também assim o fizeram para tentar fechar o cerco sobre estes 

criminosos, como é o caso do governo da Filipina que acabou por punir um jovem por 

ter disseminado o vírus intitulado como “I Love You”. 

 

1.9.4 Legislação Brasileira 

A grande vantagem que os crackers brasileiros detém é que o 

Brasil não possui legislação vigente sobre crimes virtuais, apenas detém projeto de lei. 

A falta destas leis torna o Brasil um paraíso para todo o tipo de invasão e manipulação 

ilícita de dados. As punições aplicadas pelas autoridades brasileiras, consistem em 

enquadrar o crime cibernético com um crime previsto pela legislação. A maioria dos 

casos co-relacionados pelas autoridades brasileiras é com relação à pirataria
6
, pedofilia

7
 

e estelionato
8
. 

Este não amparo legal preocupa não só o governo, mas também 

as empresas que possuem algum serviço ligado à internet, pois cada vez mais estas 

empresas são obrigadas a investir em softwares de segurança para proteger seus dados e 

por muitas vezes ainda não conseguem evitar a ação destes vândalos digitais. 

Muitos crackers que foram presos, após cumprirem sua pena 

perante os crimes cometidos, são contratados até pelas próprias empresas em que o 

mesmo provocou danos, para que este como já conhecia as vulnerabilidades do sistema, 

agora haja em favor da empresa e torne-se um hacker, neste caso trabalhando para o 

bem. 

 

                                            
6
 Pirataria é a atividade de copiar, reproduzir ou utilizar individualmente, isto é, sem a 

expressa autorização dos respectivos titulares, software ou qualquer outra obra 
intelectual legalmente protegida. <Fonte: www.ufmg.br/ati/ufmgpirata/tsld010.htm> 
7
 A pedofilia (também chamada de paedophilia erotica ou pedosexualidade) é a 

perversão sexual, na qual a atração sexual de um indivíduo adulto está dirigida 
primariamente para crianças pré-púberes ou não. <Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/ 
Pedofilia> 
8
 De conformidade com o Código Penal Brasileiro, o estelionato é capitulado como 

Crime contra o Patrimônio (Título II, Capítulo VI, Artigo 171), sendo definido como 
“obter para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou 
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. 
<Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Estelionato>. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Crian%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/
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Capítulo 2 

 
2.1 A RESPONSABILIDADE CIVIL NOS PRIMEIROS TEMPOS E SEU 

DESENVOLVIMENTO 

A responsabilidade civil possui como base três pressupostos, 

que são eles: o dano, a culpa e a relação de causalidade. (GONÇALVES, 1995, p.3). 

Porém nas primeiras relações jurídicas, não se inseria a questão 

do fator culpa, o dano provocava uma reação imediata, instintiva e brutal do ofendido; 

não possuía regras e nem limitações.  

Tinha-se, a um primeiro momento naquela época, a vingança 

coletiva (DINIZ, 2006, p.10), após evoluiu-se para a vingança privada, mas vista sob o 

ponto daquela época, seria uma reação natural e espontânea contra um mal sofrido 

combatido com a reparação do mal pelo mal (GONÇALVES, 1995, p.4), com base no 

famoso princípio de “olho por olho, dente por dente” da Lei de Talião. (VENOSA, 

2003, p.18). 

Após este período, há o da composição, que consistia em 

reparar o dano mediante a prestação de certa quantia em dinheiro. (DINIZ, 2006, p.11). 

Mas foi no Direito Francês, que as idéias românicas foram 

aperfeiçoadas, onde se estabeleceu claramente um princípio da responsabilidade civil, o 

princípio aquiliano, que esclarece que ainda que a culpa seja levíssima, deve-se obrigar 

a indenizar (GONÇALVES, 1995, p.5).  

Mas a teoria da responsabilidade civil só ganhou força quando 

o jurista francês Domat foi o responsável pelo princípio geral da responsabilidade civil, 

no caso a culpa, que passou a ser adotada pelo código civil francês em seu Capítulo II, 

do Título IV, do Livro III em seu artigo 1382, influenciando quase a totalidade das 

legislações que adotaram como fundamento a culpa. (DINIZ, 2006, p.11-12). 

Art. 1382. Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui um 

dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à lê réparer. 

(Qualquer fato oriundo daquele que provoca um dano a outrem 

obriga aquele que foi a causa do que ocorreu a reparar este dano). 

O fundamento da responsabilidade civil evoluiu com o passar 

dos tempos, onde antes era: razão por que alguém deve ser obrigado a reparar um dano, 
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para o dever de reparação não só na culpa (subjetiva), mas também no risco (objetiva) 

(DINIZ, 2006, p.12), explicados individualmente posteriormente. 

Faz-se necessário ressaltar a importância da responsabilidade 

civil nos dias atuais e conseqüentemente em nosso ordenamento jurídico, pois esta tem a 

função de restauração de um equilíbrio moral e também patrimonial ora desfeito. 

(DINIZ, 2006, p.05). 

A fonte geradora da responsabilidade civil é a violação de um 

dano, aonde em nosso ordenamento jurídico vem fundamentada em seu artigo 927 

cominado com o parágrafo único do Código Civil. 

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Ante o exposto, conclui-se que a responsabilidade civil tem 

uma função dupla, que seria: garantir o direito do lesado a segurança, servir como 

sanção civil, de natureza compensatória, punindo o lesante e desestimulando a prática 

de atos lesivos. (DINIZ, 2006, p.8-9). 

Pode-se observar com o acima descrito que, como a sociedade 

evolui ao longo dos tempos, o direito também acompanha a mesma trajetória, a de 

evoluir junto com a sociedade, moldando-se aos seus novos costumes, fazendo obter o 

fim desejado, que consiste em possuir leis onde os cidadãos a ela inseridos devem 

respeitá-las, aqueles que não as cumprem serão responsabilizados por seus atos, com 

isso conseguindo uma convivência pacífica entre o Estado e seus cidadãos. 

 

2.2 CONCEITO DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

O conceito de responsabilidade civil tem-se como sendo a 

aplicação de sanções que obrigam determinada pessoa a reparar um dano, moral ou 

patrimonial, causado a outrem, em razão de um ato praticado, por pessoa por quem ela 

responde ou por alguma coisa que pertence a ela ou por simples imposição legal. 

(DINIZ, 2006, p.40). 

O alicerce da responsabilidade civil vem baseado como parte 

integrante do direito obrigacional, que consiste na prática de um ato ilícito e 
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conseqüentemente a obrigação de reparação, esta consiste em perdas e danos, por parte 

do autor deste ato. 

 

2.3 PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL 

Com o conceito de responsabilidade civil fixada, cabe agora 

realizar a identificação dos pressupostos que devem se fazer presentes para que, com 

estes, comprove-se o surgimento da obrigação de indenização da vítima. (SAMPAIO, 

2003, p.30). 

Como passo inicial, o Código Civil Brasileiro adotou, como 

regra, a responsabilidade civil subjetiva ou clássica, onde pode ser extraída do próprio 

artigo 186 do Código Civil, a qual segue abaixo (SAMPAIO, 2003, p.30): 

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.  

Portanto, consegue-se extrair do texto legal, quatro elementos 

referentes à responsabilidade civil, as quais os seguem abaixo: 

 

2.3.1 Ação ou Omissão 

Esta ação ou omissão, consiste no elemento constitutivo da 

responsabilidade civil, traduzida como sendo um ato humano, que pode ser tanto 

omissivo, deixar de realizar alguma ação; quanto comissivo, pratica de alguma ação, de 

maneira lícita ou ilícita, voluntário e objetivamente imputável, do próprio agente 

causador ou por terceiros, onde estes causem danos a outrem gerando deveres de 

satisfazer os direitos da pessoa lesada. (DINIZ, 2006, p.44). 

Para melhor entendimento do que fora acima conceituado, o 

autor Rogério Marrone de Castro Sampaio (2003, p.32) cita de forma mais objetiva: 

a) Responsabilidade civil do agente por ato próprio: trata-se de 

pura aplicação da teoria da reparação do dano. Adotada como 

regra, consiste em impor a obrigação de reparar o dano 

diretamente à pessoa que praticou a conduta (omissiva ou 

comissiva) reprovada pelo ordenamento jurídico; 

 b) Responsabilidade Civil por Ato de Terceiro: excepcionando 
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a responsabilidade civil por ato próprio, adotada como regra, 

possibilitou o legislador, em algumas situações, impor-se  a 

obrigação de indenizar pessoa diversa daquela que praticou a 

conduta causadora do dano. Neste caso, exige-se a presença de 

uma relação de sujeição entre aquele responsável pela 

indenização e o autor do comportamento danoso (Exemplo: pai 

em relação ao filho autor do ato ilícito, patrão e empregado, 

etc.). 

 c) Responsabilidade Civil pela Guarda da Coisa ou Animal: 

nesse caso, também com exceção à responsabilidade civil por 

ato próprio, estendeu-se a obrigação de indenizar não apenas 

ao autor da conduta causadora direta do dano, mas também 

aqueles que mantêm a guarda de coisas ou de animais 

responsáveis por prejuízos provocados a terceiros 

A responsabilidade proveniente de ato ilícito vem fundada na 

idéia da culpa, já a responsabilidade vinda de ato lícito vem proveniente de atos sem 

culpa, baseadas no risco. 

Com relação ao comportamento do agente, que pode ser tanto 

uma comissão, que seria a prática de um ato que não deveria acontecer; e a omissão, que 

é idéia justamente oposta, o não agir perante um ato que deveria ser realizado, e 

voluntária quando esta ação deve ser controlada pela vontade sob a responsabilidade de 

um fato ao agente imputado, salvo quando este agente está sob coação absoluta, estado 

de inconsciência, sob efeito de hipnose, delírio febril, ataque epilético, sonambulismo 

ou por fatos análogos a sua vontade ou melhor explicando, casos fortuitos, como por 

exemplo: tempestades, incêndios, terremotos, inundações, etc. (DINIZ, 2006, p.44). 

Cabe realizar uma boa observação para cada caso concreto, 

para poder determinar em qual destas ações o agente molda-se para poder enquadrá-lo 

na sua respectiva responsabilidade. 

2.3.2 Dano 

Outro pressuposto da responsabilidade civil, que consiste em 
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não haver indenização sem a existência de um prejuízo, só haverá a responsabilidade 

civil se houver um dano a reparar, sendo indispensável à prova real e concreta desta 

lesão. Para que ocorra a obrigação de indenizar, é necessário comprovar um dano 

patrimonial ou moral. (DINIZ, 2006, p.64).  

Para que ocorra um dano indenizável, faz-se necessário o 

preenchimento de alguns requisitos: 

a) Diminuição ou destruição de um bem jurídico, patrimonial 

ou moral, onde acarreta lesão a outrem, seja em bens 

tutelados economicamente ou não e também pode ser de 

ordem direta, quando se trata a própria pessoa do lesado; 

ou indireta, quando relacionada a uma pessoa da família ou 

a terceiros. (DINIZ, 2006, p.68). 

b) Efetividade ou certeza do dano: o dano deve ser real e 

efetivo, não podendo ser tratado de maneira hipotética, por 

isso é necessária a demonstração sobre os acontecimentos 

sobre a pessoa ou ao patrimônio da mesma. (DINIZ, 2006, 

p.68-69). 

c) Causalidade: deve ocorrer uma co-relação entre a falta e o 

prejuízo causado, o dano deverá estar embutido como a 

causa produzida pelo lesante. (DINIZ, 2006, p.69). 

d) Legitimidade: a vítima precisa ser o titular do direito 

lesado, para que possa pedir a reparação deste dano. 

(DINIZ, 2006, p.70). 

e) Ausência de causas excludentes da responsabilidade: 

ocorrem quando estes são causados por casos fortuitos, por 

força maior, culpa excessiva do agente, etc. (DINIZ, 2006, 

p.70). 

Conforme descrito anteriormente, faz-se necessário reparar um 

dano, quando este ocorre ao patrimônio ou a moral, para tanto o conceito de patrimônio 

segundo Diniz et All (2006, p.71): “é a totalidade dos bens economicamente úteis que se 
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encontram dentro do poder de disposição de uma pessoa” e o dano moral consiste em 

ofender a pessoa no que tange a sua integridade, como sendo, o nome, a sua imagem, 

liberdade sexual, que o mesmo pode ser traduzido como um dano patrimonial indireto 

que impedem ou dificultam a atividade profissional da vítima. (DINIZ, 2006, p.87). 

Portanto, a reparação de um dano patrimonial é uma forma 

mais fácil de ser mensurada, pois se trata de uma fundamentação mais objetiva, uma 

forma mais palpável de conseguir-se determinar a certa quantia a tal reparação; porém 

quando há em questão a reparação de um dano moral, é exatamente o oposto ao 

ocorrido no dano patrimonial, trata-se de uma forma subjetiva de determinar a quantia 

exata de reparação para esta lesão sofrida, pois se têm envolvido aspectos de cunho 

pessoal, profissional, que são difíceis de serem mensurados com precisão.  

 

2.3.3 Nexo de Causalidade 

Segundo o autor Rogério Marrone de Castro Sampaio (2003, 

p.88), o nexo de causalidade vem embasado sobre três teorias: 

a) Teoria da equivalência ou das condições: esta vem fundada 

sob o preceito de que qualquer que seja o fato e a situação 

que produziu tal dano é considerada como causa, portanto 

conclui-se que, se ocorrer a supressão do fato ou da 

situação, o evento danoso não ocorreria. O próprio autor 

cita que“essa teoria, uma vez aplicada de forma isolada, 

levaria a resultados absurdos, de responsabilidade 

ilimitada, como, por exemplo, responsabilizar-se o 

fabricante da arma com a qual fora ferida determinada 

vítima”. 

b) Teoria da Causalidade: tem-se essa como sendo aquele fato 

capaz de produzir o efeito danoso. O mesmo autor 

explica“havendo vários comportamentos idôneos a 

provocar o resultado, não seria possível individualizar 

aquele que, por si só, tivesse proporcionado o dano”. 
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c) Teoria dos Danos Diretos e Imediatos: consiste esta como 

sendo um meio termo entre as duas teorias acima citadas, 

tentando fugir do radicalismo presente nas anteriores e que 

segundo o autor“seria a teoria da relação causal imediata, 

que causa é o fato que, necessariamente, proporcionou o 

resultado danoso”. 

Portanto este pressuposto está diretamente ligado à ação 

realizada pelo agente, ou nas conseqüências posteriores desta ação, causando com a 

realização de tal ação, prejuízo a outrem. 

 

2.3.3.1 Nexo de causalidade e imputabilidade 

É necessário fazer à distinção entre a imputabilidade e o nexo 

de causalidade para que não ocorram interpretações errôneas, as quais as seguem: 

a) A imputabilidade está relacionada nos elementos 

subjetivos, que consiste na possibilidade de fazer 

determinar um ato a uma pessoa, portanto, são 

inimputáveis a uma pessoa todos os atos praticados por ela, 

de forma livre e conscientemente; 

b) O nexo causal consiste nos elementos objetivos decorrentes 

de uma ação ou omissão do sujeito, já explicado 

anteriormente, produzindo danos, onde estes podem ser sob 

um aspecto material quanto sob o ponto de vista moral. 

(DINIZ, 2006, p.112). 

Foi descrito acima a conceituação de imputabilidade e nexo 

causal, o qual o mesmo faz parte de um pressuposto da responsabilidade civil. 

 

2.3.3.2 Motivos excludentes do Nexo Causal 

Ocorrem certos acontecimentos, expresso na lei como sendo 
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estes ilícitos, porém no transcorrer destes, rompem o elo de ligação entre a sua ilicitude 

e a obrigação de reparação, conseqüentemente exclui a responsabilidade do agente, 

isentando-o da culpa. (GONÇALVES, 2007, p.334). 

Seguem abaixo quais são estes motivos que excluem o agente 

da sua ilicitude: 

a) Por culpa exclusiva ou concorrente da vítima: pode ser explicada sob duas 

hipóteses, a primeira quando a conduta do agente enquadra-se como instrumento 

para a obtenção do dano, como exemplo pode-se citar, o indivíduo que com 

intenção de suicidar-se se atira embaixo de um veículo que trafegava de forma 

correta; a segunda hipótese é aquela em que o agente também participa com a 

vítima para obtenção de um resultado danoso, tomando por base o exemplo 

anterior temos, o indivíduo que tem a intenção de se suicidar atira-se embaixo de 

um veículo, porém este trafegava em alta velocidade, diante de tal situação o 

condutor do veículo agiu de forma imprudente, e que se o mesmo estivesse 

dentro do limite de velocidade estabelecido pela lei, poderia ter evitado tal 

acidente. (SAMPAIO, 2003, p.90). 

b) Cláusula de não indenizar: esta está inserida no campo contratual e deve vir 

expressamente estipulada e acordada no contrato estabelecido entre as partes, 

onde uma destas se exime dos prejuízos provenientes do inadimplemento. 

(SAMPAIO, 2003, p.94). 

c) Por culpa de terceiro: seria esta como sendo aquela em que a conduta do agente 

apenas participa como instrumento, sendo o ato realizado por terceiro o causador 

do dano e, por conseguinte isentando o agente de sua responsabilidade. Para 

estes casos, equipara-se o ato de terceiro ao caso fortuito ou de força maior 

quebrando o nexo de causalidade. Como exemplo podemos citar quando ocorre 

o engavetamento nos acidentes automobilísticos, quando o motorista possui a 

traseira de seu veículo abalroada por veículo que vinha logo atrás, e seu veículo 

é projetado para frente ocasionando abalroamento no veículo à frente, este 

motorista isenta-se da responsabilidade, pois seu veículo serviu apenas de 

instrumento, não havendo, portanto nexo de causalidade entre a conduta e o 

dano suportado pela vítima. (SAMPAIO, 2003, p.91). 
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d) Por força maior ou caso fortuito: este vem expresso pelo artigo 393 do Código 

Civil que cita: “O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso 

fortuito ou força maior, se expressamente não houver por ele responsabilizado”, 

sendo este considerado a mais importante exoneração da responsabilidade civil. 

Consiste em dizer que é todo o acontecimento alheio à vontade do contratante ou 

do agente, isto é, que para a ocorrência do dano, o agente não se utilizou 

qualquer conduta culposa, seja esta, negligência, imprudência ou imperícia, 

quebrando, portanto também o nexo de causalidade. (SAMPAIO, 2003, p.93). 

Sob este tema, podemos tomar como exemplo quando ocorrem acidentes 

automobilísticos provenientes de falhas mecânicas como sendo estas, da quebra 

de direção, falha nos freios, problemas de suspensão, estouro de pneu. 

(SAMPAIO, 2003, p.94). 

e) Estado de Necessidade: não poderia deixar de salientar o legislador a matéria 

condizente com o estado de necessidade, fundamentada pelos artigos 188, II; 

929 e 930, ambos do Código Civil, as quais seguem abaixo: 

Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, 

a fim de remover perigo iminente. 

Art. 929. Se a pessoa lesada, ou o dono da coisa, no caso do inciso II 

do art. 188, não forem culpados do perigo, assistir-lhes-á direito à 

indenização do prejuízo que sofreram. 

Art. 930. No caso do inciso II do art. 188, se o perigo ocorrer por 

culpa de terceiro, contra este terá o autor do dano ação regressiva 

para haver a importância que tiver ressarcido ao lesado. 

Ressalvasse que a conduta lesiva, embora tornada lícita, praticada sob o estado 

de necessidade, não o torna excludente da responsabilidade civil, isto porque, 

conforme nos artigo acima citados 929 e 930, ainda torna-se a necessária a 

obrigação de indenizar o dono, no caso a vítima, desde que este não tenha sido o 

causador da situação de perigo. Existem, porém, críticas para a solução adotada 

pela legislação civil, já que obriga aquele que agiu licitamente a obrigação de 

reparação do dano decorrente deste agir. (SAMPAIO, 2003, p.95-96). 

f) Legítima Defesa: também não foi esquecida pelo legislador e vem aparada pelo 

artigo 188, I do Código Civil que cita: 
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Art. 188. Não constituem atos ilícitos: 

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um 

direito reconhecido; 

Vem também transcrita como interpretação doutrinária como sendo o ato 

praticado no exercício regular de um direito e no estrito cumprimento de um 

dever legal. Diversamente do que ocorre com o estado de necessidade, a legítima 

defesa tona lícita à conduta e também excluem o autor de indenizar os danos 

decorrentes por esta. Cabe salientar que a legítima defesa vem amparada 

também pelo Direito Penal em seu artigo 25: “Entende-se em legítima defesa 

quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, 

atual ou iminente, a direito seu ou de outrem.” Sob uma esfera mais abrangente, 

ocorre à reparação de um dano se houver erro ou engano e uma terceira pessoa 

for atingida, portanto a legítima defesa vale somente para a pessoa que está 

sofrendo a agressão, eximindo esta de quaisquer reparação de danos perante o 

agressor. (SAMPAIO, 2003, p.96).  

Por conseqüente, são estas as seis modalidades as quais 

isentam o autor da sua culpa, eliminando este da relação jurídica, não cabendo por parte 

do autor nestes casos, a reparação do dano. 

 

2.3.4 Culpa ou Dolo do Agente 

Há expresso no  texto do artigo 186 do Código Civil as 

seguintes expressões, ação ou omissão voluntária, que consiste no dolo provocado pelo 

agente. Este dolo é, portanto, vontade de cometer a violação de um direito, ou melhor, 

fundamentando, consiste em uma violação deliberada, consciente, intencional. 

(GONÇALVES, 2007, p.35). 

Cabe salientar, que para obter-se a reparação de um dano, cabe 

a vítima provar o dolo ou culpa do agente, sendo esta a teoria adotada por nosso 

ordenamento jurídico. Porém muitas vezes, torna-se difícil de provar o dolo ou culpa do 

agente, neste aspecto nosso ordenamento jurídico, em casos específicos admite a 

responsabilidade sem culpa ou responsabilidade objetiva. (GONÇALVES, 2007, p.35). 
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2.3.4.1 Elementos da Culpa 

Podem-se extrair vários conceitos de culpa, porém serão 

empregados abaixo os elementos apresentados pelo autor Rogério Marrone de Castro 

Sampaio (2003, p.78-79): 

a) Conduta Voluntária com resultado Involuntário: parte-se da 

vontade de praticar determinado comportamento (ação 

humana voluntária), mas sem a intenção de provocar o 

resultado danoso. 

b) Previsão e Previsibilidade: inicialmente, tem-se que, 

embora não haja a intenção do resultado, ele é previsto 

pelo agente, podendo ser mentalmente antevisto (previsão). 

Nesse caso, diz-se, segundo os penalistas, que se está 

diante da chamada culpa consciente que ao dolo se 

aproxima. Não havendo previsão, para a caracterização da 

culpa, o resultado deve ser ao menos previsível, ou seja, 

possível de ser previsto pelo homem médio. Caso 

Contrário, estar-se-ia na fronteira do caso fortuito ou de 

força maior. 

c) Falta de cuidado: consiste justamente em falhar no 

cumprimento do dever agir com as cautelas necessárias, 

exigíveis de um homem médio. Isto é, atingiu-se o 

resultado danoso, previsto ou previsível, porque o agente 

não tomou as cautelas necessárias para evitá-lo. E essa falta 

de cautela é expressa pela imprudência, negligência e 

imperícia.  

Simplificando, caracteriza-se a imprudência por um 

comportamento descuidado e positivo (condutor que dirige em alta velocidade). A 

negligência, por sua vez, vem retratada por um comportamento omissivo (acidente 

causado por falta de conservação do veículo). Por último, a imperícia vem retratada pela 

falta de habilidade técnica, que, no caso específico, era de se exigir do autor (médico 

que comete um erro grosseiro ao diagnosticar uma doença). 



28 

 

 

Seriam estes os três elementos constituintes da culpa segundo a 

visão do autor. 

 

2.3.4.2 Espécies de Culpa 

Apresenta-se abaixo um rol espécies de culpas adotadas pela 

doutrina, a qual o Código Civil não traz referência: 

a) Culpa Grave, Leve e Levíssima: a culpa grave é quando 

ocorre a violação do dever de cuidado; a leve é aquela em 

que o dano poderia ter sido evitado se o autor tivesse agido 

e a culpa levíssima é aquela que poderia ter evitado um 

dano se houvesse uma atenção extraordinária. (SAMPAIO, 

2003, p.79). 

b) Culpa in eligendo, in vigilando e in custodiando: a culpa in 

eligendo consiste na má escolha da pessoa, como exemplo 

podemos citar o patrão que faz uma escolha errônea de seu 

empregado; a culpa in vigilando seria aquela em que 

ocorreu a falta de inobservância do dever de vigiar 

determinada pessoa sujeita a fiscalização, como exemplo, o 

pai vigiar os atos que o filho realiza e por último; a culpa in 

custodiando é aquela em que acontece a falta de atenção 

das coisas que estão sob a guarda daquela pessoa. 

(SAMPAIO, 2003, p.81). 

c) Culpa Concorrente: presume-se pela própria expressão, 

como sendo aquela em que ocorreram para o dano tanto o 

agente quanto a vítima, que seria que ambos violam o 

dever de cuidado ocorrendo assim o evento danoso. 

(SAMPAIO, 2003, p.81). 

Portanto necessário que fique especificado os tipos de culpas 

para que não ocorra interpretações errôneas na conduta do agente quanto na conduta da 

vítima, sendo que esta última participa somente na culpa concorrente. 
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2.3.4.3 Da Culpa a Teoria do Risco 

Como analisado anteriormente, esse pressuposto, a culpa, da 

responsabilidade civil serviu como início da responsabilidade civil subjetiva e evoluiu 

para a responsabilidade civil objetiva. Diante deste processo evolutivo e do intercambio 

das relações sociais, teve como seu alicerce principal o ressarcimento da vítima não a 

deixando em situação de desamparo. (SAMPAIO, 2003, p.81-82). 

Portanto este processo evolutivo é marcado por etapas, onde 

começa com a necessidade da vítima provar a culpa do agente causador e alcança a 

teoria do risco, adotado por algumas situações específicas. (SAMPAIO, 2003, p.82). 

Durante esse processo evolutivo, vale destacar algumas etapas 

segundo a visão do autor Rogério Marrone de Castro Sampaio (2003, p.82): 

a) A concessão de maior facilidade à vítima de provar a culpa 

do réu causador do dano (mantido o ônus da prova na 

pessoa da vítima); 

b) A criação e ampliação de hipóteses de presunção de culpa, 

como acontecia com a responsabilidade civil por ato de 

terceiro ou pela guarda de coisas ou de animais, à luz do 

Código Civil de 1916 (onde se admitiam, inclusive, 

algumas situações de presunção absoluta de culpa); 

c) Ampliação da adoção da teoria do risco da atividade, 

gerando hipóteses de responsabilidade civil objetiva 

(responsabilidade no transporte de pessoas, 

responsabilidade do fornecedor de bens e serviços, 

responsabilidade civil do poluidor por danos ao meio 

ambiente, responsabilidade civil do Estado, inclusive em 

razão de acidente de trabalho, bem como a prevista no 

artigo 927, parágrafo único do Código Civil de 2002, que 

abrange qualquer tipo de atividade, desde que sua 

importância seja reconhecida pelo magistrado). 
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Portanto como vivemos em um mundo de constante 

evolução, o Direito procura evoluir moldando-se às necessidades da sociedade. 

 

2.4 ESPÉCIES DE RESPONSABILIDADE CIVIL 

A responsabilidade civil pode ser subdividida e apresentada sob 

três formas, as quais as seguem (DINIZ, 2006, p.132): 

 

a) Quanto ao seu fato gerador: esta classificação pode ser 

dividida em dois grupos, onde são: 

2.4.1 Responsabilidade Contratual 

Esta ocorre quando acontece a obrigação de indenização 

decorrente de um contrato pré-estabelecido, aonde a mesma vem fundada no artigo 389 

do Código Civil que cita: 

“Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas 

e danos, mais juros e atualização monetária segundo índices oficiais 

regularmente estabelecidos, e honorários de advogado.” 

 

Portanto, quando ocorre o não cumprimento de um contrato sob 

a forma culposa de um dos contratantes, cabe por parte do outro pólo da relação 

contratual a resolução do contrato por inexecução voluntária da obrigação. (SAMPAIO, 

2003, p.24). 

 

2.4.2 Responsabilidade Extracontratual 

Vem esta embasada quando ocorre a prática de um ato ilícito de 

uma conduta humana que pode ser positiva quanto negativa e que é violadora de um 

dever de cuidado, aonde tal responsabilidade vem aparada pelo artigo 186 do Código 

Civil, a qual segue abaixo: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência 

ou imprudência, violar direito ou causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.” 

 

Para melhor entendimento, pode-se tomar como exemplo a 

hipótese de um motorista que dirige seu veículo de forma imprudente vem a atropelar 

um pedestre, causando-lhe lesões corporais. (SAMPAIO, 2003, p.24). 
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b) Em relação ao seu fundamento: podem ser subdivididos em: 

2.4.3 Responsabilidade Subjetiva 

Também conhecida como clássica, vem especialmente fundada 

na teoria da culpa. Tem-se como fator principal o dever do agente de indenizar. Se 

porventura, tal fator não se encontra presente, não há de se enquadrar como ensejo para 

a responsabilidade civil. 

Portanto, para configurar a obrigação de indenizar, não resta 

apenas a prática de um comportamento humano, mas sim, que este comportamento 

humano venha trazer junto de si o elemento subjetivo da culpa, ou seja, faz-se 

necessário que tal conduta seja praticada com a intenção deliberada de causar prejuízo 

(dolo), ou que esse comportamento ocorrera de uma violação de um dever de cuidado 

(culpa em sentido estrito). (SAMPAIO, 2003, p.26). 

 

2.4.4 Responsabilidade Objetiva 

Esta surge em virtude do elemento culpa não ser de forma 

essencial, aonde a mesma vem fundada na teoria do risco, e encontra-se embasada no 

parágrafo único do artigo 927 do Código Civil, a qual o segue: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a 

outrem, fica obrigado a repará-lo. 

Parágrafo Único. Haverá obrigação de reparar o dano, 

independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou 

quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano 

implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem. 

Diante de tal fundamentação, pode-se concluir duas hipóteses a 

ocorrência da responsabilidade civil objetiva, onde a primeira conforme citada acima, 

vem embasada pelo próprio ordenamento jurídico;  a segunda; trazida com inovação, é a 

interpretação do magistrado ao caso concreto, onde o mesmo possui autonomia, 

independente de haver previsão legal, para enquadrar a atividade desenvolvida pelo 

autor do dano, com base na sua natureza e importância, expondo pessoas a risco de 

prejuízos, podendo ocorrer situações de perigo, fazendo com quer o magistrado 

identifique a responsabilidade civil independentemente de culpa. (SAMPAIO, 2003, 

p.29). 
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c) Relativo ao agente: esta espécie também está subdividida 

em dois grupos: 

2.4.5 Responsabilidade Direta 

Proveniente da própria pessoa imputada, ou seja, originado por 

ato do próprio agente. 

  

2.4.6 Responsabilidade Indireta 

Advinda de ato realizado por terceiros vinculados estes ao 

agente, ou seja, sob o fato do qual tutelava e que ainda irá responder perante o Poder 

Judiciário. 

 

2.5 A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS 

Existe uma lacuna muito grande na lei quando relacionada às 

instituições financeiras com relação à responsabilidade civil das mesmas, para tanto, 

para preencher tal lacuna, utiliza-se à doutrina e jurisprudência. Neste quesito, as 

instituições financeiras podem ser responsabilizadas contratualmente – na relação direta 

entre banco e clientes, e aquiliana – quando faz menção a terceiros e não clientes. É 

encontrada com mais freqüência casos relacionados à responsabilidade contratual 

oriunda de cheques falsificados. (GONÇALVES, 2007, p.226). 

Pode-se usar como analogia à responsabilidade de pagamento 

de cheque falso para as transações bancárias via internet, pois como se trata de um 

assunto recente, ainda o mesmo não possui embasamento próprio e lei específica 

vigente em nosso país, portanto poderia utilizar-se do fundamento do cheque falso, já 

bastante pacificado, para poder aplicar aos casos concretos. 

Segundo o autor Aguiar Dias (GONÇALVES, 2007, p.227) 

“não havendo culpa de ninguém, o banco deve responder civilmente e ressarcir o 

cliente, pois o dinheiro utilizado foi o seu. O cliente é apenas um terceiro. O crime de 

falsidade foi dirigido contra o banco.” 

O Supremo Tribunal Federal em sua Súmula nº 28 já decidiu 

com relação a esta matéria: 
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Súmula n°28: O estabelecimento bancário é responsável pelo 

pagamento de cheque falso, ressalvado as hipóteses de culpa 

excessiva ou concorrente do correntista. 

Porém a doutrina possui três teorias para tentar solucionar tal 

problema, as quais a seguem (GONÇALVES, 2007, p.228): 

a) Do risco profissional: fundamenta-se que o banco ao 

exercer a sua atividade profissional com fins lucrativos, 

assume o risco dos danos que vier a causar. 

b) A da culpa: tem-se como sendo a clássica e também como 

sendo insuficiente para poder determinar de quem é a 

culpa, se é do emitente ou do sacado. 

c) Contratualista: segundo o autor, esta parece ser a mais 

adequada, pois tenta dosar as outras duas correntes 

doutrinárias descritas acima, buscando como fim, um 

equilíbrio. 

Portanto, a jurisprudência já norteou seu embasamento da 

seguinte forma: quando o correntista não participou do evento danoso, os prejuízos 

serão suportados pelo banco; provada a culpa do correntista, o banco fica isento da 

culpa; em caso de culpa concorrente os prejuízos serão repartidos pelas partes em 

questão e; não comprovada a culpa nem do correntista e nem do banco, recai o prejuízo 

sobre este último. (GONÇALVES, 2007, p.229). 

Vale ressalvar que, com a entrada do Código de Defesa do 

Consumidor em seu artigo 14 cita que: 

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.”; porém o mesmo será excluído da responsabilidade 

em caso de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art.14 

§3º). (GONÇALVES, 2007, p.230). 



34 

 

 

Portanto pode-se concluir que, a maior responsabilidade em 

ressarcimento está por conta da instituição bancária, até porque anteriormente 

explicado, a mesma aufere lucros com esta prática, e deve prestar um serviço de 

qualidade aos seus clientes; só ocorrerá por culpa do cliente quando a culpa for de 

forma exclusiva deste. 
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Capítulo 3 

 
3.1 RESPONSABILIDADE CIVIL POR ATOS ILÍCITOS PRATICADOS POR MEIO 

DA INTERNET 

Para poder responsabilizar as pessoas que usam a internet de 

forma errônea, cabe enquadrar tais sujeitos no ordenamento jurídico vigente no país, 

para que os mesmos sejam punidos pelos seus atos, porém a internet cresce a números 

exponenciais das mais diferentes formas, como por exemplo, acessos às páginas, e-

commerce
9
, transações eletrônicas, dentre outras; ficando difícil a legislação vigente 

acompanhar tal velocidade. (LAGO JUNIOR, 2001, p.73). 

No capítulo anterior, foi elucidado que um dos elementos 

indispensáveis para a configuração da responsabilidade civil é o ato ilícito, que foi 

provocado pelo agente, condizendo com uma conduta contrária do agente, portanto 

violadora do direito subjetivo de outrem. (LAGO JUNIOR, 2001, p.75-76). 

Por conta de tal fato, o jurista não pode ficar de “braços 

cruzados” por falta de legislação vigente, o mesmo deve encontrar maneiras de 

interpretar as leis vigentes em nosso ordenamento jurídico e enquadrar tais atos ilícitos, 

para que os sujeitos possam receber punições por seus atos. (LAGO JUNIOR, 2001, 

p.73). 

Como título de elucidação, se um terceiro sem autorização, 

denominado cracker, realizar movimentações financeiras na conta de um cliente de uma 

instituição bancária, onde estas podem ser das mais variadas formas, se este for 

responsabilizado, o mesmo pode ser enquadrado, por exemplo, em um crime de 

estelionato no âmbito penal, no âmbito civil a reparação dos danos causados por tal 

conduta. 

  

                                            
9
 E-commerce, ou comércio eletrônico, é a forma on-line de compra e venda. Ou seja, 

pela Internet, você pode adquirir os mais diversos produtos e serviços disponíveis na 
grande rede por meio das lojas virtuais. <Fonte: 
http://www.educacional.com.br/vidainteligente/clickdigital02/e-commerce.asp>. 
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3.1.1 Invasões de sites, infrações contra o patrimônio e invasão de 

privacidade 

Dentre todas as formas ilícitas possíveis de serem praticadas 

com o uso da internet, não resta dúvidas, que invasão de sites é a mais temida, por conta 

da insegurança que traz consigo, com também os eventos danosos que podem ocorrer. 

(LAGO JUNIOR, 2001, p.76). 

A intensidade com que estas invasões são cometidas denota a 

vulnerabilidade da internet e também a falta de investimentos em segurança, como por 

exemplo, investimentos em criptografia, já comentados em capítulo anterior, porém 

enquanto esses investimentos não ocorrerem de forma substancial, os ataques 

continuam sendo uma preocupação de servidores e usuários. (LAGO JUNIOR, 2001, 

p.76). 

Ante o exposto acima, poderá ocorrer uma série de violações a 

direitos garantidos pela Constituição, presentes no artigo 5, inciso X da Constituição 

Federal de 1988 que cita: 

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à 

segurança e à propriedade, nos seguintes termos: 

[...] 

X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material 

ou moral decorrente de sua violação; 

Há também o direito a propriedade presente no artigo 5° inciso 

XXII da Constituição Federal de 1988 (LAGO JUNIOR, 2001, p.76): 

XXII – é garantido o direito de propriedade; 

Vale ressalvar que, viola este direito quem: intercepta uma 

mensagem de e-mail, “pega” dados de algum usuário ou os divulga na rede sem sua 

autorização expressa, utiliza-se da imagem de alguém; no mesmo tocante há as 

infrações por conta do direito de propriedade, como a obtenção de senhas de formas 
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ilícitas, ou de dados interceptados para aquisição de produtos ou serviços. Por 

conseguinte, com a prática destes atos, estarão sendo violados os direitos subjetivos do 

usuário, bem como, também os direitos do proprietário do site. (LAGO JUNIOR, 2001, 

p.80). 

Portanto, apesar destes crimes serem cometidos no “mundo 

virtual”, aplica-se a lei concreta, segundo a pirâmide de hierarquização das leis, tendo a 

Constituição Federal no topo da mesma e com isso existindo fundamentos legais de 

grande respaldo para aplicar a tais crimes. 

 

3.1.2 O e-commerce e a violação aos direitos dos consumidores 

O comércio realizado por meio eletrônico é uma realidade 

presente atualmente e para o direito torna-se essencial verificar as relações celebradas 

no espaço virtual. (LAGO JUNIOR, 2001, p.80). 

Para quem utiliza a internet para realizar a aquisição de 

produtos ou contratar serviços, é de grande valia que a mesma possua mecanismos de 

informação com relação à segurança provida pelo sistema. Para aqueles que pretendem 

trabalhar com a venda de produtos através do sistema virtual, não poderá esquecer-se do 

que fundamenta o artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, a qual o segue: 

Art. 6º - São direitos básicos do consumidor: 

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 

serviços considerados perigosos ou nocivos; 

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos 

produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a 

igualdade nas contratações; 

III - a informação adequada e clara sobre os diferentes 

produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, 

características, composição, qualidade e preço, bem como 

sobre os riscos que apresentem; 

IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 

métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como contra 
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práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de 

produtos e serviços; 

V - a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam 

prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos 

supervenientes que as tornem excessivamente onerosas; 

VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos; 

VII - o acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com 

vistas à prevenção ou reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos ou difusos, assegurada a 

proteção jurídica, administrativa e técnica aos necessitados; 

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com 

a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, 

quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou 

quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 

de experiências; 

X - a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em 

geral. 

Como fundamenta a lei acima citada, aqueles prestadores de 

serviços que atuam com o comércio eletrônico (e-commerce), têm por obrigação de 

prestar informações com relação à segurança e também ao produto a qual o cliente está 

adquirindo, sob pena de violação aos direitos básicos do consumidor. (LAGO JUNIOR, 

2001, p. 84-85). 

Portanto, os sites mantidos por estes estabelecimentos, quando 

sofrido algum tipo de invasão, é total responsabilidade civil do mesmo, caso cause 

algum prejuízo para o consumidor que está usufruindo tal serviço. (LAGO JINIOR, 

2001, p.86). 

Vale fazer a distinção de duas responsabilidades do 

estabelecimento que presta tal serviço, as quais as seguem (LAGO JUNIOR, 2001, 

p.86-87): 

a) Esta primeira é decorrente da relação obrigacional do 

consumo, a qual seu ciclo ocorre entre o fabricante, 

produtor, construtor, importador e o consumidor que 
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adquiriu tal produto. 

b) A segunda é com relação à responsabilidade que o 

prestador de serviço tem que manter as condições de 

segurança do site e os dados de forma sigilosa, portanto o 

estabelecimento só se exonerará de tal culpa se conseguir 

demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, já 

explicado anteriormente. 

O proprietário do site terá a obrigação de responder de forma 

objetiva em virtude dos danos ocorridos através de invasões, sob o fundamento da teoria 

do risco criado, com fundamento em sua atividade exercida, decorrente deste mesmo 

dono querer incrementar a sua atividade comercial, encaixando-se perfeitamente os 

estabelecimentos bancários em tal afirmativa. (LAGO JUNIOR, 2001, p.87). 

Tudo leva a crer que mesmo não existindo legislação 

específica para as instituições bancárias que oferecem aos seus clientes serviços através 

da internet, o legislador encontra caminhos na legislação vigente para tentar contornar 

esta deficiência, tentando enquadrá-lo da maneira mais efetiva possível. 

 

3.1.3 A prova do ato ilícito praticado por meio da internet 

Há necessidade da comprovação destes atos ilícitos, que se 

encontram armazenados de forma digital, onde os mesmos podem ser questionados com 

relação a sua autenticidade, integridade e a possibilidade da recusa da autoria. (LAGO 

JUNIOR, 2001, p.100). 

Portanto, um documento que teve a sua assinatura realizada 

através da técnica da criptografia e chaves públicas tendo a sua confiabilidade atestada 

por uma autoridade certificadora, seria o meio pelo qual pode-se comprovar a sua 

autenticidade e integridade, oferecendo este, a solução para este problema. (LAGO 

JUNIOR, 2001, p.100). 

Consoante a este assunto, para este problema acima apontado, 

autenticidade, não se torna um empecilho para valer-se como meio de prova em tal 
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processo, vez que, a lei vigente detecta como uma presunção relativa do autor do 

documento, vale ainda ressalvar, que caberá aquele contra quem é produzida a prova 

documental, negar-lhe a autenticidade, através de perícia técnica ou outros meios de 

prova, a fim de realizar o convencimento do magistrado acerca da veracidade da prova 

produzida. (LAGO JUNIOR, 2001, p.101). 

Caberia também, se o site possui certificado digital, caso haja 

algum problema advindo de uma transação, chamar ao processo de forma solidária a 

empresa que vende tal certificado, pois esta empresa passa por uma série de testes de 

outras entidades certificadoras afirmando que a empresa é apta a vender este certificado 

e que o mesmo é considerado uma forma segura para transações. 

  

3.2 RESPONSABILIDADE CIVIL E DANO MORAL NO DIREITO DIGITAL 

Conforme explicado anteriormente, para o Direito Tradicional, 

possui duas teorias: a teoria da culpa e a teoria do risco; de ambas, a teoria do risco tem 

maior aplicabilidade para o Direito Digital. (PECK PINHEIRO, 2007, p.297-298). 

Citando apenas a Internet, como sendo um meio de 

comunicação e mídia, a probabilidade de danos indiretos é superior à de danos diretos, 

por isto, a probabilidade de causar prejuízos à outra pessoa é iminente e real, mesmo 

sem a culpa do agente. Pelo ressalvado acima, a teoria do risco supre as questões 

virtuais e enquadra-se de forma mais adequada, sob ponto de vista legal, de quem é o 

dever de prova em cada caso concreto. (PECK PINHEIRO, 2007, p.298). 

Um dos pontos de suma importância seria o da 

responsabilidade pelo conteúdo. Apontando este como sendo o meio pelo qual atrai as 

pessoas para o mundo digital, é neste que deve estar inserido os valores morais, critérios 

de veracidade, bem como delimitar a responsabilidade dos provedores, donos de 

websites, usuários de e-mail, agregando aqueles que participam de algum modo, seja na 

produção quanto em sua publicação. (PECK PINHEIRO, 2007, p.298). 

Uma idéia para este problema seria adotar uma norma, como 

sendo esta a padrão para que, aqueles que são responsáveis pelos conteúdos publicados 

na internet, sejam proprietários dos mesmos, o que ocorre hoje é que muitos sites 
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oferecem aos usuários, home pages de forma gratuita para que seja colocado qualquer 

conteúdo, não sabendo se este é verídico ou não, portando ficando um pouco difícil de 

saber quem são os verdadeiros responsáveis pela publicação dos conteúdos, se fosse 

realizado de maneira diversa, qualquer conteúdo publicado possua um proprietário para 

tal, poderia utilizar-se da analogia as mesmas normas de cunho jornalístico até então 

utilizadas. (PECK PINHEIRO, 2007, p.299). 

Ou como ocorre atualmente, o próprio mercado tende-se a 

auto-regulamentar, onde aqueles websites que não possuem responsáveis percam a sua 

credibilidade, sendo que os principais fiscalizadores são os próprios consumidores e 

quando estes sofrem algum tipo de lesão, realizam a denúncia junto às autoridades 

competentes. (PECK PINHEIRO, 2007, p.299). 

Sob o aspecto do dano moral, existem muitas partes nebulosas 

sobre o assunto quando relacionado ao mundo virtual. Cabe fazer uma analise para cada 

caso concreto, considerando a legislação vigente e enquadrando a Internet como sendo 

um meio de comunicação e mídia. (PECK PINHEIRO, 2007, p.299). 

 

3.3 CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR RELACIONADO À ATIVIDADE 

BANCÁRIA 

Conforme já explicado em capítulo anterior, porém de forma 

bastante superficial, neste capítulo pretende-se dar um maior aprofundamento ao tema 

relacionado à defesa do consumidor perante as instituições bancárias. 

O próprio Código de Defesa do Consumidor traz em seus 

artigos, mais precisamente no artigo 3°, §2° a explicação do que seria um serviço, a qual 

segue: 

Art 3°. [...] 

§2º - Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, 

de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter 

trabalhista. 

Portanto, o referido Código delimita as principais operações 
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bancárias, fazendo parte das mesmas o mútuo ou de abertura de crédito, pois as mesmas 

são relações de consumo, onde os bancos, como prestadores de serviços, respondem 

perante este Código. (OLIVEIRA, 2002, p.41-42).              

Cabe ressalvar que quando o consumidor recebe dinheiro da 

instituição bancária e repassa este mesmo dinheiro a terceiros, por meio de pagamento 

de serviços ou bens, não a descaracterização deste consumidor perante o banco só 

porque este repassou o dinheiro à outra pessoa. (OLIVEIRA, 2002, p.42). 

Diante disso, é necessária que fique bem explicado toda a 

situações entre o banco e a parte hipossufuciente desta relação jurídica, no caso o 

consumidor, absorvido pelo perante Código de Defesa do Consumidor, para que não 

ocorra interpretação errônea e para que se consiga atingir o objetivo final, qual seja, a 

solução de casos acontecidos da melhor forma. 

 

3.4 A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR AOS 

CONTRATOS BANCÁRIOS 

Faz-se necessário realizar uma distinção sobre consumidor, 

quando este é uma pessoa física ou quando o mesmo é uma pessoa jurídica, segundo o 

Professor Manuel de Queiroz Pereira Calças (OLIVEIRA, 2002, p.45) entende que: 

 Por isso na aplicação do Código de Defesa do Consumidor, que 

adota um conceito legal de consumidor, os Juízes tem enfrentado 

relevante questão de aplicar ou não, os novos dispositivos legais aos 

contratos bancários, quando estes são celebrados com pessoas físicas 

ou jurídicas que não se encartam no conceito legal de consumidor, já 

que exercem atividades produtivas, valendo-se dos serviços 

bancários, notadamente dos empréstimos e financiamentos para o 

desenvolvimento de atividades empresarial. 

Seguindo este mesmo linear de pensamento, a autora Ada 

Pellegrini Grinover (OLIVEIRA, 2002, p.47) comenta a respeito do que é a natureza 

jurídica da atividade bancária: 
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 Não há dúvida sobre a natureza jurídica da atividade bancária, que se 

qualifica como empresarial. É antiga a lição de Vivante dizendo que 

o banco é a empresa comercial que recolhe os capitais para distribuí-

los sistematicamente com operações de crédito. O artigo 119 do 

Código Comercial Brasileiro, de 1850, já definia a atividade dos 

banqueiros, denominando-a de operação de bancos, que também o 

Regulamento n° 737 de 25 de novembro de 1850, considerava com 

mercancia (...) São consideradas empresas os bancos comerciais, de 

emissão, de investimento, de crédito rural (bancos agrícolas), de 

crédito real (bancos hipotecários), assim como as casas bancárias, 

caixas econômicas e cooperativas de crédito. 

Para enquadrar o banco como sendo uma empresa e sua 

atividade final, como sendo esta a negocial, utiliza-se aquilo que vem fundamentado 

pelo artigo 3° do Código de Defesa do Consumidor, moldando-se este como fornecedor 

e sendo este um dos sujeitos da relação de consumo. (OLIVEIRA, 2002, p.47). 

Art. 3. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou 

privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes 

despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, 

montagem, criação, construção, transformação, importação, 

exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação 

de serviços. 

Um ponto importante a ser ressalvado é como enquadrar os 

contratos realizados com o banco, quando estes envolvem a movimentação de dinheiro 

ou de crédito que visam à utilização destes pelo usuário final, ou melhor, como sendo 

este o destinatário final, acontece a relação de consumo, portanto aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor. (OLIVEIRA, 2002, p.47). 

Sobre este impasse, defende o Professor Arnoldo Wald 

(OLIVEIRA, 2002, p.47-48) que: “Nem o dinheiro, nem o crédito, não são produtos 

referidos pelo artigo 2° da Lei 8.078.”  O mesmo autor entende que entrega ou sua 

promessa presente sobre quaisquer formas de dinheiro ao contratante ou a terceiro não 

configura uma relação de consumo pelo destinatário final.  

Examina o mesmo autor (OLIVEIRA, 2002, p.48), as 

instituições financeiras sobre a epígrafe do Direito do Consumidor: 
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a) O Código de Defesa do Consumidor não se aplica às 

operações de produção, poupança e investimento, isto é, ao 

fenômeno de captação de recursos pelas instituições 

financeiras; 

b) Do mesmo as operações de empréstimo e outras análogas 

feitas pelos bancos, porque o dinheiro e o crédito não 

constituem produtos adquiridos ou usados pelo destinatário 

final, sendo apenas, meios de pagamento; 

c) As instituições financeiras, nas contratações de bens e 

serviços para a sua atividade empresarial, não são 

consideradas consumidores, para os fins legais específicos 

previstos no Código de Defesa do Consumidor; 

d) O artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor é, contudo, 

aplicável aos casos de crédito ao consumidor, sem que 

alcance as hipóteses de crédito livre. 

Porém o autor Carlos Ferreira de Almeida (OLIVEIRA, 2002, 

p.48), discorda do referido autor acima citado, o mesmo em seu entender cita que: 

Não há permissão legal para se instituir o privilégio da exclusão das 

instituições financeiras dos efeitos do Código de Defesa do 

Consumidor, por pouco importar o tipo de transação que se realiza. O 

§2° do artigo 3º, ao considerar como serviço qualquer espécie de 

natureza bancária, financeira e de crédito, salvo as decorrentes de 

caráter trabalhista, está incluindo as instituições financeiras como 

sujeitas ao Código de Proteção ao Consumidor, qualquer que seja a 

modalidade de transação formada. 

Diante deste impasse, concluem os autores Cláudio Bonatto e 

Paulo Valério Dal Pai Moraes (OLIVEIRA, 2002, 53) que: “ o Código de Defesa do 

Consumidor, de fato, se aplica aos contratos bancários, existindo, inclusive, 

jurisprudência reconhecendo tal aplicação até para o caso em que sejam formados por 

pessoas jurídicas”. 

Pelo acima explicado, foi realizada uma pesquisa sobre a 

jurisprudência presente nos Tribunais de Justiça do nosso país, composto por 26 Estados 
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e mais o Distrito Federal para saber como os mesmos estão abordando a matéria por ora 

apresentada, as quais seguem abaixo: 

3.4.1 Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul 

Observa-se pela jurisprudência que abaixo segue que, quando 

ocorre um problema quando um terceiro sem autorização realiza alguma movimentação 

financeira, o Tribunal fundamenta sua decisão com base no Código de Defesa do 

Consumidor, fazendo que a instituição bancária arque com quaisquer prejuízos advindos 

de tal movimentação financeira. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 

TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA REALIZADA ATRAVÉS DA 

INTERNET POR TERCEIRO NÃO AUTORIZADO. FALHA DO 

SERVIÇO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. 

APLICABILIDADE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR. SUFICIÊNCIA DA 

DEMONSTRAÇÃO DO DANO SOFRIDO PELO CONSUMIDOR. 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DEVER DE INDENIZAR 

CONFIGURADO. A RESPONSABILIDADE DO PRESTADOR 

DE SERVIÇO SE VERIFICA PELA DEMONSTRAÇÃO DA 

EXISTÊNCIA
10

. 

Portanto, cabe a instituição financeira o dever de prestar um 

serviço de qualidade, pois com toda a revolução tecnológica em que vivemos, nos traz 

uma séria de benefícios, algumas pessoas má intencionadas os utilizam para causar 

malefícios e não seria justo com a parte hipossuficiente da relação jurídica, instituição 

bancária e consumidor, arcar com tais prejuízos. 

 

3.4.2 Tribunal de Justiça de Santa Catarina 

Segue abaixo uma jurisprudência que foi pesquisada no 

Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina condizente com o tema proposto desta 

monografia. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE 
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INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTA CORRENTE. 

DÉBITOS REALIZADOS POR TERCEIROS VIA INTERNET. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. SERVIÇO OFERECIDO DE MANEIRA 

INSATISFATÓRIA. DANO MATERIAL COMPROVADO. 

RESSARCIMENTO, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA. 

REDUÇÃO, DE OFÍCIO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA, NO CASO 

CONCRETO, DE HIPÓTESE ENSEJADORA DE DANOS 

MORAIS. INDENIZAÇÃO DESCABIDA. AFASTAMENTO. 

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. "
11

. 

Com relação a esta jurisprudência pesquisada, a mesma 

enquadrou-se no quesito da responsabilidade bancária da jurisprudência do Estado do 

Rio Grande do Sul, porém nesta acima citada, foi solicitada a reparação de danos 

morais, o qual não foi acatada, pois como citado no íntegro teor deste acórdão, o dano 

moral configura-se como um prejuízo causada a honra ou a imagem da pessoa, como 

nenhuma destas foi ofendida para a presente jurisprudência, não configurou a reparação 

de dano moral, somente a restituição do valor referente à movimentação financeira. 

 

3.4.3 Tribunal de Justiça do Paraná 

Na jurisprudência abaixo transcrita poderá observar-se que a 

pessoa lesada também solicitou a reparação de danos morais, a qual não foi acatada pelo 

Tribunal deste Estado, porém cabe salientar que a matéria em que envolve a ação de 

hackers, como citada pela jurisprudência foi acolhida. 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REPARATÓRIA DE 

DANOS PATRIMONIAIS E MORAIS - TRANSAÇÕES 

FRAUDULENTAS REALIZADAS PELA INTERNET POR 

FORÇA DA AÇÃO DE HACKERS. APELO 1 - MAJORAÇÃO 

DOS DANOS MORAIS - IMPOSSIBILIDADE DE EXCESSO NA 

                                                                                                                                
10

 Acórdão n. 70027339290; Relator: Tasso Caubi Soares Delabary; Data do Julgamento: 
19/08/2009. 
11

 Acórdão n. 2009.025991-6; Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato; Data do Julgamento: 
02/09/2009. 
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CONDENAÇÃO - APELO DESPROVIDO.
12

.  

Nesta jurisprudência e nas demais acima transcritas, vê-se que 

há configurado a responsabilidade objetiva da instituição bancária, pois a mesma 

trabalha com a teoria do risco e é obrigação da mesma prestar pela boa qualidade de tais 

serviços. 

 

3.4.4 Tribunal de Justiça de São Paulo 

Para esta jurisprudência foi solicitada juntamente com os danos 

materiais, os danos morais ocasionado pelo transtorno que ocorrera com os 

esvaziamento de sua conta bancária, o que para este Tribunal, ambos os pedidos foram 

acolhidos. 

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO MATERIAL E 

MORAL - SAQUES E TRANSFERÊNCIAS INDEVIDAS EM 

CONTA CORRENTE DA AUTORA - ÔNUS DA PROVA QUE 

COMPETIA AO REQUERIDO NOS TERMOS DO ART. 6°, 

INCISO III DO CDC - DEVER DE REEMBOLSAR A 

IMPORTÂNCIA DECORRENTE DAS OPERAÇÕES 

REALIZADAS - DANO MORAL CARACTERIZADO PELO 

TRANSTORNO OCASIONADO COM O ESVAZIAMENTO DE 

SUA CONTA BANCÁRIA - AÇÃO INDENIZATÓRIA 

PROCEDENTE - RECURSO PROVIDO
13

. 

Pode-se perceber que o pólo ativo da relação jurídica, ou seja, o 

banco, na grande maioria das vezes sempre é obrigado a reparar, pois o pólo passivo, ou 

seja, o usuário final, por ser parte hipossufuciente desta relação e por haver um terceiro 

envolvido que intervém de má-fé interrompendo a prestação deste serviço, não poderia 

o usuário final arcar com prejuízos prestados de forma insatisfatória pela instituição 

bancária, cabe a esta estar em constante desenvolvimento de sua parte de segurança para 

que problemas como estes fiquem cada vez mais difíceis de ocorrerem. 

 

 

 

                                            
12

 Acórdão n. 15039; Relator: Denise Kruger Pereira; Data do Julgamento: 28/05/2009. 
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3.4.5 Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 

Segue abaixo a jurisprudência pesquisada com relação à 

matéria base desta monografia para o Estado do Rio de Janeiro. 

EMENTA: SERVIÇO BANCÁRIO. "INTERNET". 

TRANSFERÊNCIA DE VALORES NÃO AUTORIZADA PELA 

TITULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ONUS 

PROBANDI. CONTRATO DE DEPÓSITO. DEVER DE 

RESSARCIR OS VALORES DEPOSITADOS. FRAUDE. 

FORTUITO INTERNO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO
14

. 

Percebe-se em ambas as jurisprudências acima transcritas que o 

legislador procura sempre ancorar a sua decisão baseada no Código de Defesa do 

Consumidor. 

  

3.4.6 Tribunal de Justiça de Minas Gerais 

Vem transcrita abaixo a jurisprudência condizente com o tema 

relacionado ao Estado de Minas Gerais. 

EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS. MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA POR TERCEIROS 

VIA INTERNET. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA PELOS DANOS ADVINDOS DA FRAUDE. 

DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA
15

. 

Consegue-se perceber que quando existe a solicitação de danos 

materiais provenientes da retirada de dinheiro por um terceiro sem autorização do titular 

da conta corrente é acatada pelos Tribunais, porém quando existe a solicitação de danos 

morais existem outras questões envolvidas até pela complexidade de mensurar o quanto 

foi este dano moral, se o mesmo realmente ocasionou prejuízos à índole da pessoa. 

 

                                                                                                                                
13

 Acórdão n. 7381687800; Relator: Heraldo de Oliveira; Data do Julgamento: 02/09/2009 
14

 Acórdão n. 2009.001.05674; Relator Des. Roberto de Abreu e Silva; Data do Julgamento: 
24/03/2009. 
15

 Acórdão n. 1.0701.07.185927-9/001(1); Relator: Generoso Filho; Data do Julgamento: 
19/08/2008. 
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3.4.7 Tribunal de Justiça do Mato Grosso 

Segue abaixo a jurisprudência proveniente do Estado do Mato 

Grosso do Sul. 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE 

CIVIL POR ATO ILÍCITO - I) RELAÇÃO DE CONSUMO - 

INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - ART. 14 CDC - II) DANO MORAL - CONTA-

CORRENTE - ACESSO INDEVIDO - INVASÃO DE 

PRIVACIDADE - ART. 5º, V, X E XII, CF. - III) VERBA 

INDENIZATÓRIA - MINORAÇÃO - RECURSO, PROVIDO, 

PARCIALMENTE
16

. 

Para esta jurisprudência foi solicitada também a reparação em 

virtude de danos morais e foi agregada aos danos morais a ocorrência de invasão de 

privacidade amparada por nossa Constituição Pátria. 

   

3.4.8 Tribunal de Justiça do Distrito Federal 

Invocado mais uma vez para esta jurisprudência a prestação de 

serviço deficitário pela instituição bancária e que a mesma mais uma vez assume a 

teoria do risco da atividade. 

EMENTA: CIVIL. CDC. SAQUE EM CONTA CORRENTE 

BANCÁRIA EFETUADO POR TERCEIROS POR MEIO DA 

INTERNET. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO 

FORNECEDOR DO DEFICIENTE SERVIÇO BANCÁRIO. ART. 

14, §1º, DO CDC, LEI 8078/90. INEFICÁCIA DAS ALEGAÇÕES 

DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. TEORIA DO 

RISCO DA ATIVIDADE - ART. 927, PARÁGRAFO ÚNICO, DO 

CCB/02. DEVER DE RESTITUIR O VALOR INDEVIDAMENTE 

RETIRADO DA CONTA CORRENTE DO AUTOR. DANO 

MATERIAL E MORAL SUPORTADOS. ARBITRAMENTO 

MODERADO, NO VALOR DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS). 

                                            
16

 Acórdão n. 63233; Relator: Des. José Silvério Gomes; Data do Julgamento: 2007. 
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SENTENÇA MANTIDA.
17

. 

Portanto, na data em que as presentes jurisprudências foram 

pesquisadas, fundamentaram-se ambas decisões no Código de Defesa do Consumidor, e 

quando ocorreu a solicitação por danos morais provenientes de saques realizados por 

terceiros via Internet sem o consentimento do titular, alguns Estados acolheram tal 

pedido, outras fundamentaram que o pedido de dano moral não era cabido para aquele 

presente caso e; para os demais Estados que aqui não houve citação, mas ocorreu a sua 

pesquisa, não foram encontradas jurisprudências relacionadas ao presente trabalho por 

ora apresentado, portanto pode-se retirar como uma sutil conclusão que: ou nestes 

outros Estados não ocorreu nenhum crime que chegasse a esfera destes Tribunais ou os 

mesmos não possuem tanta celeridade em seus julgamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
17

 Acórdão n. 301082; Relator: Alfeu Machado; Data do Julgamento: 18/03/2008. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho teve como objetivo investigar, à luz da 

legislação, da doutrina e da jurisprudência nacional, como se enquadra a relação jurídica 

existente entre o banco e o consumidor final quando um terceiro usufruiu má-fé para o 

roubo de informações e utiliza-as para outros fins, em decorrer desta, trazendo 

problemas para os pólos da relação jurídica já acima citados. 

O interesse pelo tema abordado deu-se em razão de sua 

atualidade e pela diversidade de modo que o tema vem sendo abordado no contexto 

nacional e internacional, pois a Internet está presente na vida de todos e ajuda bastante 

pela velocidade de informações que ela propicia. 

Para seu desenvolvimento lógico o trabalho foi dividido em 

três capítulos. 

 O primeiro tratou de abordar a definição de instituição 

bancária e como deu-se a inserção do sistema digital em suas operações. 

 Conforme disposto daquele capítulo, obteve-se a idéia de 

como é formada a instituição bancária e quais operações a mesma realiza e como deu-se 

o início da transformação bancária em forma digital. 

O segundo capítulo foi destinado a tratar o conceito de 

responsabilidade civil, os pressupostos e as espécies da mesma. 

Para encerrar o segundo capítulo, procurou-se desenvolver a 

responsabilidade civil das instituições bancárias. 

No terceiro e último capítulo, estudou-se a responsabilidade 

civil sob o meio digital, como está sendo enquadrada a responsabilidade para quem 

utiliza a Internet como meio. 

Demonstrou-se que a em consonância com a Lei brasileira que 

também presente no último capítulo, como os Tribunais de Justiça estão tratando a 

matéria a respeito, como os legisladores estão tipificando e responsabilizando as 
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instituições bancárias pela prestação de um serviço baseada na teoria do risco, já que a 

luz do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor final que utiliza deste meio 

digital para maior celeridade em suas operações não poderia arcar com tais prejuízos. 

Por fim, retoma-se as duas hipóteses básicas da pesquisa:  

Em que quando ocorrem crimes de tal natureza no ambiente 

virtual, cabe ao legislador brasileiro enquadrar tais crimes com os presentes pela 

legislação, pois ainda nosso país não possui lei específica, somente um projeto de lei. 

 Quando a matéria desta natureza é apresentada perante os 

Tribunais, ambos pesquisados, fundamentam suas decisões com base no Código de 

Defesa do Consumidor relativo a reparação de danos matérias, porém em danos morais, 

nem todas as jurisprudências pesquisadas deram suas decisões favoráveis ao 

Requerente. 

Deste modo, cabe salientar que o legislador brasileiro tenta 

moldar-se a evolução tecnológica que presenciamos a ritmos exponenciais enquadrando 

a legislação pré-existente, para que casos não fiquem sem solução por falta de 

legislação. 
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