
 

 

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2017.  

AJUR/SIGRAF/RJ. 

Circular nº. 195/2017. 

Assunto: Bancos não podem se negar a restituir os valores aos correntistas. 

Prezado Associado, 

Transcrevemos abaixo, matéria extraída do Jus Brasil: 

“Ultimamente se tornou comum ocorrerem transferências de valores de contas dos correntistas 

sem a permissão desses. Nesses casos, os bancos deverão indenizar os correntistas, 

restituindo os valores sacados irregularmente. 

O Banco é o responsável pela segurança dos valores depositados por seus correntistas em 

suas contas-correntes. Quando ocorre uma transferência ou saque de dinheiro de conta-

corrente sem a permissão do correntista, o banco tem a obrigação de indenizá-lo.  

Essa obrigação de indenizar decorre do dessas transferências irregulares terem ocorrido por 

falhas de segurança do banco. O Banco é o responsável pela segurança do dinheiro de seus 

clientes e, sempre que houver uma irregularidade que causar prejuízo aos correntistas, deverá 

indenizá-los. 

Infelizmente, muitos bancos não indenizam os clientes pelos dinheiros transferidos ilegalmente 

das contas dos correntistas. Eles agem dessa forma contanto com a inércia dos clientes. Os 

clientes que estiverem nessa situação devem procurar um advogado para entrar com uma 

ação cobrando esses valores judicialmente. Em geral, a Justiça indeniza os correntistas não 

apenas nos valores transferidos ilegalmente de suas contas, como também por danos morais. 

Segue, abaixo, alguns julgados nesse sentido.  

Preliminar. Carência da ação. Não acolhimento. Preliminar rejeitada. Dano moral - existência – 

transferência indevida de valores de conta bancária – existência de prova do dano moral – 

responsabilidade pelo fato do serviço – irregular prestação de serviço bancário – art. 14 do cdc 

– a indevida retirada ou transferência de valores não autorizados de conta bancária do 

consumidor acarreta a responsabilidade do Banco e o dever de indenizar o dano moral 

correspondente pelo evento danoso. Condenação por danos morais devida e mantida. Recurso 

não provido. (TJ-SP - APL: 09489434320128260506 SP 0948943-43.2012.8.26.0506, Relator: 

Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 10/03/2016, 22ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 16/03/2016) 

 

- Reconhecida a existência de falha na prestação do serviço pelo banco, consistente no 

descumprimento do dever de resguardar a segurança da conta-corrente da autora contra a 

ação de fraudadores, falha de serviço esta que permitiu a realização de saques e 



transferências de valores, que reduziram seu saldo, sem que a correntista tivesse concorrido 

para o evento danoso. RESPONSABILIDADE CIVIL - Comprovado o defeito de serviço, 

consistente nas transferências e saques indevidos de valores da conta da parte autora, e não 

configurada nenhuma excludente de responsabilidade, de rigor, o reconhecimento da 

responsabilidade e a condenação do banco réu na obrigação de indenizar a correntista pelos 

danos decorrentes do ilícito em questão. DANO MATERIAL Saques e transferências indevidas 

de valores de conta-corrente constituem fato gerador de dano material, porquanto implicaram 

diminuição do patrimônio da autora - Mantida a condenação do réu, a título de indenização por 

danos materiais, ao pagamento da quantia de R$45.134,08, valor este correspondente ao 

montante retirado indevidamente da conta da autora. DANO MORAL - A retirada de valores da 

conta bancária da autora via operações indevidas, por culpa do banco, constitui, por si só, fato 

ensejador de dano moral - Indenização por danos morais mantida na quantia de R$10.000,00, 

com incidência de correção monetária desde o arbitramento. Recurso desprovido (Processo 

APL 00241840320128260001 SP 0024184-03.2012.8.26.0001, Orgão Julgador, 20ª Câmara de 

Direito Privado, Publicação, 25/11/2014, Julgamento, 24 de Novembro de 2014, Relator 

Rebello Pinho) 

Responsabilidade Civil – Dano moral e material – Saques e transferências bancárias não 

reconhecidas pela autora – Hipótese em que causado esvaziamento da conta - 

Responsabilidade da instituição financeira por fortuito interno – Súmula 479 do Superior 

Tribunal de Justiça - Caracterização da deficiência do serviço prestado – Dano material devido, 

que corresponde ao valor retirado da conta de forma fraudulenta – Danos morais verificados 

em razão do esvaziamento indevido da conta poupança.” 

 

Atenciosamente, 

 

DEPTº.JURÍDICO. 
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