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Ariane Fiori, advogada
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Cai no golpe do 
carro. O que faço?

Para comprar um carro paguei um sinal de R$ 20 mil 
através de transferência bancária, mas infelizmente 
foi um golpe e perdi o dinheiro. Quais são as medidas 
judiciais para que o banco me devolva o valor perdido?

P
ara comprar um car-
ro paguei um sinal de 
R$ 20 mil através de 
transferência bancá-

ria, mas infelizmente foi um 
golpe e perdi o dinheiro. Quais 
são as medidas judiciais posso 
tomar para que o banco me de-
volva o valor perdido? Ramon 
Rodrigues, Irajá. 

Segundo a advogada cri-
minalista Ariane Fiori, o en-
tendimento dos tribunais em 
relação aos golpes em que a 
vítima faz transferências ban-
cárias para a conta de tercei-
ros, é no sentido de culpa ex-
clusiva da vítima, ou seja, as 
instituições bancárias não são 
responsabilizadas.

“Os tribunais entendem 
que o prejuízo sofrido pela 
vítima decorre de sua negli-
gência na formação do ne-
gócio”, pontua a especialista. 

Eventual responsabilização 
da instituição bancária so-
mente seria possível naquelas 
situações que por falha na ve-
rificação de segurança, o ban-
co permite, por exemplo, que 
terceiros utilizem de dados e 
senhas do titular da conta para 
a realização de transferência 

RECLAMAR ADIANTA

Ramon Rodrigues, Irajá. 

para outra pessoa.
“Do ponto de vista do di-

reito criminal, o autor do 
golpe poderá responder 
pelo crime de estelionato 
e suas diversas formas, de-
pendendo da conduta cri-
minosa”, ressalta. 

Desconfie de ofertas 
muito vantajosas. Caso a 
transação seja iniciada pela 
internet, prefira que a con-
clusão seja de forma pre-
sencial, em público e com 
a pessoa que você mante-
ve contato desde o início, 
salienta o advogado Átila 
Nunes do serviço www.re-
clamaradianta.com.br. 

Casos resolvidos: Evelyn 
Martinez (Gol), Giliane Al-
ves (Extra.com), Sérgio Sil-
va (Magazine Luiza). 

Homem morre e quatro 
ficam feridos em acidente
Carro bateu em árvore e pegou fogo após tentativa de fugir de blitz da Lei Seca

REPRODUÇÃO

Veículo bateu em uma árvore e começou a pegar fogo em Alcântara

U
m homem morreu e 
quatro pessoas fica-
ram gravemente fe-
ridas, na madruga-

da de domingo, após um veí-
culo bater em uma árvore e 
pegar fogo em uma tentativa 
de furar uma blitz da Opera-
ção Lei Seca na Avenida Jor-
nalista Roberto Marinho, em 
Alcântara, São Gonçalo. De 
acordo com o Corpo de Bom-
beiros, os passageiros do au-
tomóvel que sobreviveram 
ao acidente foram encami-
nhados para o Hospital Es-
tadual Alberto Torres (Heat), 
em São Gonçalo.

Segundo os agentes, o 
carro começou a pegar fogo 
e dois passageiros permane-
ceram no veículo desacorda-

dos e presos nas ferragens. 
Policiais e populares presta-
ram auxílio e conseguiram 
resgatar o motorista. Entre-

RISCO NOS ÔNIBUS 

Jovem que caiu do BTR em movimento está em estado grave no hospital

 N Um jovem caiu de um BRT 
em movimento, na tarde de 
sábado. A queda aconteceu 
na Avenida Dom João VI, em 
Guaratiba, entre as estações 
Magarça e Mato Alto, no corre-
dor Transoeste. A vítima, identi-
ficada como Henrique Lima, 21, 
foi socorrida por bombeiros de 
Guaratiba e encaminhado para 
o Hospital Municipal Rocha Fa-
ria, em Campo Grande. O estado 

de saúde dele é grave, conforme 
a Secretaria de Saúde. 

Em nota, a Mobi-Rio, que opera 
o sistema, informou que o passa-
geiro estava na porta e acabou se 
desequilibrando e caindo ao ten-
tar forçar a passagem para mantê-
-la aberta durante a viagem. Ainda 
de acordo com a concessionária, o 
motorista do veículo foi avisado 
pelos próprios passageiros, paran-
do na estação à frente.

A empresa ressaltou que du-
rante “as viagens, passageiros 
forçam as portas, alguns desco-
nectando até os mecanismos do 
equipamento para manter aberto 
e poder sair onde quiser, pulando 
do ônibus e arriscando sua vida”. 

Acidentes como este não são 
novidade para quem usa o trans-
porte articulado constantemen-
te. No fim de setembro, O DIA 
mostrou um passageiro que ficou 

gravemente ferido após cair de 
um BRT na Barra da Tijuca. Dias 
antes, um outro homem também 
caiu do articulado, que passava 
por um viaduto, em Curicica.

A Mobi-Rio informou ainda 
que agentes do programa BRT 
Seguro, da Secretaria de Ordem 
Pública, atuam nas estações para 
garantir a segurança dos passa-
geiros, pedindo para que as pes-
soas entrem e fecham a porta.

tanto, por causa do avanço 
das chamas, que se espalha-
ram rapidamente pelo veí-
culo, o passageiro do carona 

não conseguiu ser resgatado 
e acabou morrendo.

De acordo com o Corpo de 
Bombeiros, equipes do bata-
lhão de São Gonçalo foram 
acionadas às 2h47 da manhã 
para uma ocorrência de fogo 
em veículo na Avenida Jor-
nalista Roberto Marinho, 
407, em Alcântara. Confor-
me a corporação, o acidente 
deixou cinco vítimas, uma 
delas, sem identificação, foi 
atestado óbito no local.

Os demais feridos, Geisia-
ne Pereira, de 31 anos, Car-
los Eduardo, de 29 anos, Leo-
nardo Siqueira, de 30 anos, e 
uma vítima não identificada, 
de 25 anos, foram encami-
nhados para o Hospital Esta-
dual Alberto Torres (Heat). O 
estado de saúde das vítimas 
é grave. A ocorrência foi re-
gistrada na 74ª DP.
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