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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  INSURGÊNCIA
QUANTO  À  CONDENAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COMPENSAÇÃO  DE  CHEQUE
CLONADO. INOBSERVÃNCIA DO DEVER DE
PRUDÊNCIA  NA  VERIFICAÇÃO  DA
CÁRTULA  CREDITÍCIA.  RECUSA  À
DEVOLUÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE
PAGO.  ABUSIVIDADE  NA  CONDUTA
PERANTE  A  CORRENTISTA. ABALO  DE
ORDEM  MORAL  CARACTERIZADO.
QUANTUM  FIXADO  PELA  SENTENÇA.
VALOR QUE REFLETE A RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE  DA  REPARAÇÃO.
PATAMAR QUE SE ENCONTRA DE ACORDO
COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO
LEGISLADOR  PROCESSUAL  CIVIL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANIFESTA
IMPROCEDÊNCIA.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO.

- Em virtude da inexistência de insurgência quanto à
condenação por danos materiais, a análise do presente
apelo há de necessariamente se ater à condenação a
título  de  danos  morais,  única  em  relação  à  qual  a
instituição apresentou impugnação específica.
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-  A presente  demanda  traz  a  situação consumerista
pela qual passou a autora junto à instituição bancária
demandada,  consistente  no  pagamento  duplo  de
quantia  decorrente  de  duas  cártulas  creditícias  de
mesma  número,  sendo  uma  delas  manifestamente
fraudulenta, em relação à qual o Banco apelante não
observou a devida prudência ao analisar o título que
lhe foi ilicitamente apresentado.

- Trata-se de hipótese de falha na prestação do serviço
disponibilizado  pela instituição  bancária que,  ao
compensar  cheque  fraudado,  não  se  valeu  dos
cuidados  necessários  e  não  assegurou  ao  cliente  a
segurança esperada. O dever de indenizar se legitima,
pois, pela  violação  da  expectativa  do  consumidor,
bem  como,  pela intenção  de  se  evitar  que  novas
condutas semelhantes venham a  lesar outros clientes
bancários.

-  No  que  se  refere  ao  dano  moral,  não  é  preciso
realizar grande esforço para enxergar que se encontra
manifestamente configurado, tendo em vista a forma
constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação
claramente  vexatória  e  desrespeitosa,  cuja  dor  e
sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

- Quando se trata do estabelecimento de indenização
por abalo psíquico, sabe-se que o valor estipulado não
pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,  devendo  ser
proporcional  à  dupla  função  do  instituto  do  dano
moral,  quais sejam: a  reparação do dano, buscando
minimizar a dor da vítima; e a punição do ofensor,
para que não volte a reincidir.

-  No caso  em apreço,  verifica-se  a  razoabilidade  e
proporcionalidade  da  estipulação da  indenização na
quantia  arbitrada pelo magistrado de base, tendo em
vista, especialmente, a condição particular da vítima e
do causador do dano.

Vistos. 

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco Santander
(Brasil) S/A contra  sentença  (fls.  99/105)  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara
Regional de Mangabeira que, nos autos da “Ação de Indenização por Danos
Morais e Materiais” ajuizada por  Francisca Helena Carvalho de Souza em
face  do  banco recorrente  e  da  KASA DECOR (BR CENTER MÓVEIS
LTDA), julgou procedente os pedidos autorais.
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Na peça de ingresso (fls.  02/14), a autora afirma que possui
uma  conta-corrente,  de  nº  00809-2,  na  Agência  4532,  junto  à  instituição
demandada,  desde  2007.  Relata  que  “efetuou  uma  compra  de  móveis  na
segunda promovida (KASA DECOR) em 20 de junho de 2011,  e  emitiu  o
cheque pré datado para 30 dias, ou seja, para 30 de julho de 2011, no valor
de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), cheque este de nº 000001, do
Banco Santander”.

Assevera  que,  após  alguns  dias  da  realização  da  compra  de
móveis por meio da cártula de crédito citada, ao consultar o extrato de sua
conta, verificou que havia sido debitado, em 29 de julho de 2011, um cheque
de mesmo número daquele emitido para o pagamento da Kasa Decor, porém,
de valor igual a R$ 1.370,00 (mil, trezentos e setenta reais).

Aduz  que,  em  face  dessa  situação,  procurou  a  instituição
financeira, obtendo a informação de que possivelmente havia sido vítima de
fraude e que o Banco não podia fazer nada. Ressalta que “o Banco promovido
pagou o cheque fraudado de R$ 1.370,00, sem sequer conferir a assinatura,
uma vez que se faz necessária a conferência da mesma, em virtude do valor
do cheque, nem sequer pegou qualquer dado da pessoa que sacou o cheque”,
frisando que a quantia retirada foi do limite do seu cheque especial. 

Destaca que a instituição ainda compensou o cheque verdadeiro
de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais), fazendo com que seu cliente
pagasse duas vezes a cártula de mesmo número.

Sustenta ser evidente fraude,  por meio da simples análise  da
data de início da relação estabelecida entre cliente e o Banco, registrada nos
cheques contrapostos, sendo a verdadeira a que se reporta a janeiro de 2007 e
a manifestamente falsa a do título fraudulento que atestava o mês de março de
1992.  Afirma  que,  mesmo diante  dessa  situação,  a  promovida  se  negou  à
devolução da quantia do cheque fraudado. Ao final, pleiteia a condenação dos
demandados ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Contestação apresentada pela Kasa Decor (fls. 27/34), alegando
preliminarmente a ilegitimidade passiva, e, no mérito, a inexistência do dever
de  indenizar,  porquanto  ausente  ato  ilícito  ou  nexo  causal  deste  com  sua
conduta, verificando-se fato de terceiro.

Peça defensiva ofertada pelo Banco Santander (Brasil) S/A (fls.
40/54),  defendendo sua ilegitimidade passiva, por fato exclusivo de terceiro,
bem como ressaltando que “a autora e a empresa credora (Kasa Decor) não
se cercaram dos cuidados necessários para guarda da cártula, de modo que
foi usada por terceiros para fins indevidos”.  Sustenta a inexistência de ato
ilícito, afirmando que agiu no exercício regular de direito, bem como de nexo
causal  do  possível  dano  e  de  sua  conduta.  Discorre  acerca  do  montante
indenizatório e dos juros de mora.

Réplica Impugnatória apresentada (fls. 71/74).

Apelação Cível nº 0042942-78.2011.815.2003 3



Audiência realizada (fls. 96/97), oportunidade em que as partes
pugnaram pelo julgamento antecipado da lide.

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  99/105)  nos
seguintes termos:

“Assim sendo, à vista do quanto exposto e mais que
dos autos  consta,  julgo  PROCEDENTE a presente
ação, para:
1  –  condenar,  a  parte  requerida  a  pagar  a
requerente,  a  título  de  compensação  pela  ofensa
sofrida  por  esta,  a  importância  de  R$  4.000,00
(quatro mil reais), acrescida de juros de 1% ao mês e
correção monetária pelo INPC, a partir da data da
publicação da presente decisão;
2  –  para  determinar  que  a  devolução  do  cheque
compensado  seja  realizada  de  forma  simples,  ou
seja, no valor de R$ 1.370,00 (mil trezentos e setenta
reais),  corrigido  monetariamente  pelos  índices  do
INPC.
Condeno ainda a parte promovida, ao pagamento de
custas  e  despesas  processuais  e  honorários
advocatícios que, a teor do disposto no art. 20, §4º,
do CPC, fixo em 20% do valor da condenação” (fls.
105). 

Inconformada,  a  instituição  recorrente  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 108/115), em cujas razões defende a inexistência de danos e a
ausência  do  dever  de  indenizar,  sob  o  argumento  de  que  “não  alegou  o
apelado qualquer fato ou sequer juntou documento que leve à comprovação
de que teria sofrido abalo, constrangimentos decorrentes de qualquer atitude
do Banco apelante”.  Discorre acerca da fixação do valor da condenação a
título de danos morais, aduzindo ser exacerbado. Ao final, pugna pela reforma
da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 117/120).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  125/128),  opinando pelo prosseguimento do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
presente recurso.

Primeiramente,  há de se registrar que a instituição financeira
recorrente,  muito  embora  tenha  sido  expressa  e  claramente  condenada  ao
pagamento de danos morais e materiais, conforme se infere do dispositivo de
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sentença transcrito no relatório, apenas se insurgiu de forma específica quanto
à condenação a título de danos morais.

Assim,  haja  vista  a  inexistência  de  insurgência  quanto  à
condenação à “devolução do cheque compensado seja realizada de forma
simples,  ou  seja,  no valor de R$ 1.370,00 (mil  trezentos  e  setenta reais),
corrigido monetariamente pelos índices  do INPC”  (fls.  105),  a  análise  do
presente Recurso Apelatório há de necessariamente se  ater à  condenação a
título de danos morais, fixada no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Pois  bem,  como  bem  relatado,  a  presente  demanda  traz  a
situação consumerista pela qual passou a autora junto à instituição bancária
demandada, consistente  no pagamento duplo de quantia decorrente de duas
cártulas  creditícias  de  mesma  número,  sendo  uma  delas  manifestamente
fraudulenta, em relação à qual o Banco Santander (Brasil) S/A não observou a
devida prudência ao analisar o título que lhe foi ilicitamente apresentado.

Conforme  se  infere  dos  documentos  acostados  aos  autos,
Francisca  Helena  Carvalho  de  Souza,  cliente  da  instituição  bancária
promovida, realizou uma compra de móveis junto à sociedade denominada
“Kasa Decor”, para cujo pagamento entregou o cheque nº 000001, no valor de
R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis reais) (fls. 18). 

Ocorre  que,  após  checar  sua  conta,  verificou que  havia  sido
descontado  um  montante  de  R$  1.370,00  (mil,  trezentos  e  setenta  reais)
referente a um cheque de idêntico número ao que havia entregue no negócio
junto à “Kasa Decor”. Diante dessa situação, procurou a instituição bancária, a
qual lhe informou que possivelmente teria sido vítima de fraude, afirmando,
porém, que não poderia fazer nada para resolver tal imbróglio, negando-se à
devolução da quantia devida.

Na hipótese  vertente,  verifica-se  inegavelmente  que  o Banco
apelante agiu, no mínimo, de forma negligente quanto à análise da veracidade
e  legitimidade  da  cártula  creditícia  que  lhe  foi  apresentada  por  meio
fraudulento,  repassando, pois, de  forma indevida,  os efeitos decorrentes do
ilícito que era possível constatar ao seu consumidor.

Ora,  bastaria  a  instituição  verificar  no  cheque  fraudado  a
incongruência já existente nesta própria cártula, consistente na diversidade de
datas entre a declaração de ser a apelada cliente bancaria desde 01/2007, ao
passo que havia outra declaração de que era ela “Amigo desde: 03/1992” (fls.
19). O repasse do ônus de uma atitude negligente sua para a consumidora, no
caso em questão, é pois evidente, consubstanciando um ato ilícito passível de
indenização. 

Como bem pontuou o magistrado de primeiro grau:

“No  caso  em  comento,  a  conduta  ilícita  está
caracterizada  no  pagamento  de  cheque  clonado,
emitido em nome da autora, sem obedecer ao dever
de  cuidado  advindo  da  boa-fé  objetiva.  O  réu
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negligenciou na conferência do cheque que lhe foi
apresentado  para  pagamento,  assumindo  o  risco
decorrente de uma negociação defeituosa, portanto,
incide o disposto no art. 186, do Código Civil” (fls.
103).

Verifica-se,  portanto, uma hipótese  de  falha  na  prestação  do
serviço disponibilizado pela instituição bancária que,  ao compensar cheque
fraudado, não se valeu dos cuidados necessários e não assegurou ao cliente a
segurança esperada.  O dever de indenizar se  legitima, pois, pela violação da
expectativa do  consumidor, bem como,  pela intenção de se evitar que novas
condutas semelhantes venham a lesar outros clientes bancários.

Dessa forma, verifica-se uma patente hipótese de abusividade e
má  prestação  de  serviço  por  parte  do  Banco  apelante,  afigurando-se  sua
conduta  em  um  ato  ilícito,  a  partir  do  qual  a  observância  do  abalo  à
moralidade da vítima é uma decorrência lógica e intrínseca à própria narrativa
da situação vivenciada pela autora.

Com efeito, em se tratando de responsabilidade civil, cumpre
averiguar a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código
Civil: 

“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.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Da leitura  conjunta  dos  dispositivos  mencionados,  exsurge  a
conclusão de que, para que se reconheça o cabimento da indenização, revela-
se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere um dano, bem
como o respectivo nexo de causalidade.

Ademais,  para  a  hipótese  vertente,  que  traz  em  si  questão
decorrente de contrato de consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva,
para  a  configuração  da  qual  não  se  perquire  acerca  da  culpa  do  agente
causador do prejuízo, conforme prescrição do art. 14 do Código Brasileiro de
Defesa do Consumidor.

No caso em comento,  é  patente  a  presença do  ato  ilícito  de
responsabilidade  da  apelante,  do  qual  resultou  inegável  prejuízo  de  ordem
psíquica à recorrida.

Logo, no que se refere ao dano moral, não é preciso realizar
grande esforço  para enxergar  que se  encontra  manifestamente configurado,
tendo  em  vista  a  forma  constrangedora  e  injustificável  de  atuação  da
instituição  recorrente,  provocando  uma  situação  claramente  vexatória  e
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desrespeitosa,  cuja  dor  e  sensação  negativa  foram  suportadas  pela  parte
recorrida.

Conforme uníssono entendimento jurisprudencial e doutrinário,
existem hipóteses excepcionais de indenização por dano moral, em que a falta
de  respeito  à  dignidade  humana  apresenta-se  de  tal  forma  evidente  que  a
consequência  de  atos  com tais  características  deflui  da  ordem natural  dos
acontecimentos.

Nesses casos,  em face da clarividência dos eventos danosos,
bastaria provar o fato originário e o seu respectivo nexo causal com o prejuízo
verificado. Não se trata de uma presunção legal de existência de dano, mas de
uma consequência natural, de um fato lógico que não pode ser ignorado pelo
julgador.

Neste pensar, são precisas as lições de Carlos Alberto Bitar:

“Na prática, cumpre demonstrar-se que, pelo estado
da  pessoa,  ou  por  desequilíbrio  em  sua  situação
jurídica,  moral,  econômica,  emocional  ou  outras,
suportou  ela  conseqüências  negativas  advindas  do
ato lesivo. A experiência tem mostrado, na realidade
fática,  que  certos  fenômenos  atingem  a
personalidade  humana,  lesando  os  aspectos
referidos, de sorte que a questão se reduz, no fundo,
a simples  prova do fato lesivo. Realmente,  não se
cogita em verdade, pela melhor técnica, em prova de
dor,  ou  de  aflição,  ou  de  constrangimento,  porque
são fenômenos ínsitos na alma humana como reações
naturais a agressões do meio social. Dispensam, pois
comprovação,  bastando,  no  caso  concreto,  a
demonstração do resultado lesivo e a conexão com o
fato  causador,  para  a  responsabilização  do
agente”(BITTAR,  Carlos  Alberto,  Reparação  Civil
Por  Danos  Morais,  Editora  RT,  p.  130).  (grifo
nosso).

No mesmo sentido, ensina ainda Carlos Roberto Gonçalves:

“O  dano  moral  salvo  casos  especiais,  como  o  de
inadimplemento contratual, por exemplo, em que se
faz mister a prova da pertubação da esfera anímica
do lesado dispensa prova em concreto, pois se passa
no  interior  da  personalidade  e  existe  in  re  ipsa
(inerente  à  própria  coisa.  Está  inseparavelmente
ligado  à  personalidade  humana.)”  (In
Responsabilidade Civil, 7ª edição, p. 552).

Os danos morais, no caso, são in re ipsa, ou seja, prescindíveis
de outras provas. Portanto, restando comprovada a conduta ilícita, culposa e
comissiva por parte da instituição financeira, bem como demonstrado o seu

Apelação Cível nº 0042942-78.2011.815.2003 7



nexo  de  causalidade  com  o  nítido  prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pela
recorrida,  afigura-se  patentemente  existente  o  abalo  de  ordem  moral
visualizado pelo juízo de primeiro grau.  

Em situação semelhante à dos autos,  diante de uma restrição
cadastral interna, confira-se o seguinte julgado:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-  CHEQUE  CLONADO  -  COMPENSAÇÃO  PELA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - OUTROS CHEQUES
DEVOLVIDOS  EM  RAZÃO  DA  SUPOSTA
AUSÊNCIA  DE  FUNDOS  -  APLICAÇÃO  DA
TEORIA  DO  RISCO  DA  ATIVIDADE  -  DANO
MORAL  CONFIGURADO  -  DEVER  DE
INDENIZAR  -  QUANTUM  INDENIZATÓRIO  -
MAJORAÇÃO - RECURSO DO RÉU CONHECIDO
E  DESPROVIDO  -  RECURSO  DOS  AUTORES
CONHECIDO  E  PROVIDO.  Pacificou-se  na
doutrina  e  na  jurisprudência  que,  restando
caracterizada  a  conduta  negligente  da  instituição
bancária  na  prestação  de  serviços,  por  si  só,
constitui  motivo  bastante  à  reparação  do  abalo
sofrido,  prescindindo-se,  para  tanto,  de  prévia
comprovação do prejuízo. (AC n. , de Brusque, deste
Relator,  j.  10.5.2007)  O juiz,  ao  fixar  o  valor  da
indenização,  deve  levar  em  consideração  os
princípios da razoabilidade e da reprovabilidade, a
teoria  do desestímulo,  o  dano causado, o prejuízo
sofrido e as qualidades do ofendido”.
(TJ-SC -  AC:  308508  SC 2008.030850-8,  Relator:
Des.  Edson  Ubaldo,  Data  de  Julgamento:
08/07/2009, Primeira Câmara de Direito Civil).

Com  relação  à  fixação  do  montante  indenizatório,  frise-se,
inicialmente,  que  o  valor  estipulado  não  pode  ser  ínfimo  nem  abusivo,
devendo ser proporcional à dupla função do instituto do dano moral, quais
sejam: a reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.

A quantificação do dano moral deve atender a critérios como a
extensão  do  dano,  a  condição  de  seu  causador,  bem  como  a  da  vítima,
atentando para o aspecto pedagógico da indenização, isto é, deve servir  de
advertência para que potenciais causadores do mesmo mal se abstenham de
praticar tais atos.

Nesse contexto, tendo em vista a gravidade da conduta ilícita da
instituição financeira,  revestindo-se de elevada potencialidade lesiva para o
próprio setor consumerista em que atua, o valor de R$  4.000,00 (quatro mil
reais),  arbitrado  pelo  Juízo  a  quo,  mostra-se  proporcional  e  razoável  em
relação às circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve ser mantido.
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Em meio  a  todo  o  contexto  acima  delineado,  para  os  casos
como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a
atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos,  estabelecendo a
faculdade de o Relator do processo negar, de forma monocrática, seguimento a
determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil, condiciona que a negativa se dê nos casos de manifesta improcedência,
prejudicialidade  e  inadmissibilidade  recursal,  ou  confronto  com súmula  ou
jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o  julgador,  ou  de
Tribunais Superiores. É o que ocorre, conforme já devidamente demonstrado,
na hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o mencionado dispositivo legal.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao Apelo, mantendo-se
integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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