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AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E MATERIAIS.  COMPENSAÇÃO DE
CHEQUE.  NOVA  APRESENTAÇÃO  COM
DEVOLUÇÃO  POR  INSUFICIÊNCIA  DE
FUNDOS.  CONDUTA  NEGLIGENTE  DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  POR  NÃO  TER
SE  APODERADO  DA CÁRTULA.  DEVER  DE
INDENIZAR.  DANOS  MATERIAIS
CONFIGURADOS E COMPROVADOS. DANOS
MORAIS.  ABALO  PSÍQUICO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  DESOBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE.  REDUÇÃO.
REFORMA DA SENTENÇA QUANTO A ESSE
PONTO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

− Restando comprovado que o banco compensou
cheque, porém não se apoderou da cártula, permitindo
a  continuidade  de  sua  circulação  e  posterior
devolução por insuficiência de fundos, tem o dever de
indenizar  os  danos  materiais  suportados  pelo
correntista,  por  se  tratar  de  conduta  negligente  da
instituição financeira.  Ora,  o  cheque ficou como se
não tivesse  sido  pago e,  mesmo assim, o valor  foi
debitado da conta.

− Verifica-se  uma hipótese de falha na prestação
do  serviço  disponibilizado  pela instituição  bancária
que,  ao  compensar  cheque  e  permitir  outra
apresentação, com a consequente devolução indevida,
não  se  valeu  dos  cuidados  necessários  e  não
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assegurou  ao  cliente  a  segurança  esperada,  já  que
deveria ter se apoderado da cártula no momento em
que  foi  debitada,  evitando-se,  assim,  a  sua  nova
apresentação.  O dever de indenizar se  legitima, pois,
pela violação da expectativa, 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,  não  se  verifica a
razoabilidade e  proporcionalidade  na estipulação da
quantia  indenizatória  arbitrada  pelo  magistrado  de
base, devendo, por isso, ser reduzido.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  dar provimento  parcial  ao recurso, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível (fls. 75/84)  interposta pelo  Banco
Bradesco S/A contra sentença proferida pelo juízo da 5ª Vara da Comarca de
Campina Grande, nos autos da  Ação de Indenização por Danos Morais  e
Materiais ajuizada por Ederaldo José Leal de Oliveira.

Na peça inaugural, narrou o autor que, na qualidade de cliente e
correntista  do  Banco Santander,  emitiu  cheque nº  000033,  no valor  de  R$
1.100,00 (mil e cem reais) no dia 03 de agosto de 2012 em favor de Ronaldo
Agra Machado.

Em seguida, afirmou que  o Sr. Ronaldo Agra é correntista do
banco promovido (conta nº 500.015-7, agência nº 04936) e depositou a cártula
em sua conta, oportunidade na qual o Santander buscou a compensação do
cheque junto ao demandado, porém houve a devolução por insuficiência de
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fundos em 15/08/2012.

Asseverou  que,  pela  segunda  vez,  o  promovido  buscou
compensá-lo  e  obteve  êxito,  sendo debitado o valor  da conta  do  autor  em
16/08/2012.

Ocorre que, após alguns dias, o Sr. Ronaldo Agra lhe procurou,
alegando que, pela terceira vez, apresentou a cártula, mas foi devolvida por
insuficiência de fundos no dia 22/08/2012. Ainda, informou ao promovente
que estava na posse do cheque devolvido.

Seguindo relato, o demandante aduziu que, ao entrar em contato
com  o  gerente  do  Banco  Santander,  este  informou  que  o  cheque  foi
compensado e pago, destinando-se a quantia para conta nº 500.015-7, agência
nº 04936.

Também  alegou  que,  de  acordo  com o  extrato  anexado  aos
autos,  infere-se  que,  no  dia  16/08/2012,  o  promovente  tinha  saldo  de  R$
3.702,81,  passando  para  R$  2.602,81,  com  o  pagamento  do  cheque  em
questão.

Com base nestes fatos, concluiu que a conduta do promovido
causou sérios  prejuízos  de  ordem material  e  moral,  já  que,  mesmo com a
compensação do cheque, o Sr. Ronaldo Agra continuou com a cártula em suas
mãos.

Ao final, pugnou pela condenação do banco ao pagamento de
indenização por danos materiais e extrapatrimoniais.

Devidamente citado, o demandado apresentou contestação (fls.
19/27),  alegando  que não há comprovação da ocorrência  de qualquer dano
moral advindo da conduta da ré, sendo este ônus da parte autora, de acordo
com o art. 333, inciso I do CPC. Ainda, ressaltou que os meros dessabores e
aborrecimentos  estão fora  da  órbita  do dano moral,  bem como que o fato
ocorreu por culpa exclusiva do autor e/ou de terceiro.

Seguindo  suas  argumentações  e  com  base  no  princípio  da
eventualidade  da  defesa,  asseverou  que  o  valor  da  indenização  por  danos
morais deve ser arbitrado com observância dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.

Também aduziu que inexiste dano material no presente caso, já
que o autor não logrou êxito em comprovar o prejuízo.

Réplica impugnatória (fls. 54/55).

As partes foram intimadas para especificar as provas, momento
em que requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 57 e 60).

Juntada do cheque original (fls. 67).
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Decidindo a querela, o magistrado de piso julgou procedente os
pedidos autorais, consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Desta forma, atenta aos princípios gerais de direito
aplicáveis à espécie, e ao mais que dos autos consta,
com fundamento no art.  269,  inc.  I,  do Código de
Processo  Civil,  JULGO  PROCEDENTES  OS
PEDIDOS INICIAIS, para condenar o promovido ao
ressarcimento  do  montante  de  R$  1.100,00,
descontados da conta corrente do autor, bem como
condená-lo ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil
reais) a título de danos morais”.

Inconformado, o banco promovido interpôs Apelação Cível (fls.
75/84),  sustentando  não  há  comprovação  da  ocorrência  de  qualquer  fato
danoso advindo da conduta da instituição, o qual ensejasse condenação por
danos morais. Ainda, afirma que os meros dissabores e irritações do dia-a-dia
não são capazes de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo, bem como
que o fato ocorreu exclusivamente por culpa do autor e/ou de terceiro.

|Em  seguida,  defende  a  redução  do  quantum indenizatório
fixado,  sob  o  fundamento  de  que  não  observou  os  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade. Finalmente, aduz que os danos materiais
não restaram devidamente comprovados, devendo, por isso, ser afastados.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  88/90),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

A Procuradoria de Justiça, não vislumbrando interesse na causa,
apresentou parecer às fls. 94/97, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  intrínsecos  e
extrínsecos, o recurso interposto deve ser conhecido.

Pretende o recorrente,  através desta irresignação apelatória, a
modificação do julgado,  sob o argumento de que inexiste  comprovação da
ocorrência de qualquer fato danoso advindo da conduta da instituição, o qual
ensejasse  condenação  por  danos  morais.  Ainda,  afirma  que  os  meros
dissabores e irritações do dia-a-dia não são capazes de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo, bem como que o fato ocorreu exclusivamente por
culpa do autor e/ou de terceiro.

|Em  seguida,  defende  a  redução  do  quantum  indenizatório
fixado,  sob  o  fundamento  de  que  não  observou  os  princípios  da
proporcionalidade e da razoabilidade. Finalmente, aduz que os danos materiais
não restaram devidamente comprovados, devendo, por isso, ser afastados.

Apelação Cível nº 0022693-34.2012.815.0011.          4



Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 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.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

No  caso  dos  autos,  restou  comprovado  que  o  autor  emitiu
cheque nº 000033 no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) em 03 de agosto
de  2012  e  em  favor  do  Sr.  Ronaldo  Agra,  conforme  cártula  original
colacionada às fls. 67.

Ainda,  constata-se  que,  no  dia  16/08/2012,  existia  saldo  na
conta-corrente  do  autor  e,  por  isso,  o  cheque  foi  compensado  e  debitado.
Porém,  o  Sr.  Ronaldo  Agra  continuou  de  posse  da  cártula  e,  novamente,
apresentou-a para compensação no dia 22/08/2012, porém foi devolvida por
insuficiência de fundos.

Ora,  ao contrário  do  alegado  pelo  recorrente,  a  conduta
negligente do banco no momento  da devolução de cártula,  que já tinha sido
compensada, gerou danos de ordem material no montante de R$1.100, (mil e
cem reais),  já que o Sr. Ronaldo Agra continuou com o cheque, quando, na
verdade, o banco apelante deveria ter se apoderado, evitando-se, assim, a nova
apresentação.  O cheque ficou como se não tivesse sido pago, é tanto que foi
devolvido,  mas,  ainda  assim,  o  valor  constante  na  cártula  foi  debitado  da
conta-corrente do promovente (fls. 09).

Por  isso,  entendo  que  a  condenação  neste  ponto  deve
permanecer.

Noutro aspecto, como é cediço, para a configuração do dano
moral é imprescindível a demonstração de uma situação que cause atingimento
aos atributos da personalidade, notadamente ao nome empresarial.

Neste  trilhar  de  ideias,  a  respeito  da  definição  hodierna  dos
danos morais, cumpre trazer à baila o ensinamento de Cavalieri Filho:

“  (…)  à  luz  da  Constituição  vigente  podemos
conceituar o dano moral por dois aspectos distintos:
em sentido estrito e em sentido amplo.  Em sentido
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estrito  dano  moral  é  a  violação  do  direito  à
dignidade.  E  foi  justamente  por  considerar  a
inviolabilidade  da  intimidade,  da  vida  privada,  da
honra e da imagem corolário do direito à dignidade
que a Constituição inseriu em seu art. 5°, V e X, a
plena reparação do dano moral”; (In  Programa de
Responsabilidade Civil. Pg. 89)

Ainda, leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...)  só  se  deve  reputar  como  dano  moral  a  dor,
vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à
normalidade, interfira intensamente no comportamento
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflições,
angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem  estar.  Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano
moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da
normalidade  do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no
trânsito,  entre os  amigos e  até  no ambiente familiar,
tais situações, não são intensas e duradouras, a ponto
de  romper  o  equilíbrio  psicológico  do  indivíduo"
(Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p.
550).

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.

Verifica-se  uma hipótese  de  falha  na  prestação  do  serviço
disponibilizado pela instituição bancária que, ao compensar cheque e permitir
outra apresentação, com a consequente devolução indevida, 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, bem como  pela
intenção de se evitar que novas condutas semelhantes venham a  lesar outros
clientes bancários..

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
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,
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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
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
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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).

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  fixado  pelo  juízo  a  quo em  R$  10.000,00  (dez  mil  reais),
entendo que tal quantia mereça ser minorada.

O valor dos danos morais deve ser arbitrado com observância
do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano  causado  ao
ofendido  e,  ao  mesmo tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de  futuras
condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir, admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2. ed. São
Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste contexto, o montante arbitrado a título de indenização por
danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostrou um tanto
excessivo,  tendo  em  vista  ser  desproporcional  e  irrazoável  em  relação  às
circunstâncias dos autos, motivo pelo qual deve ser reduzido para R$ 3.000,00
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(três mil reais).
 
Isso  posto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso

apelatório,  para  reformar,  em  parte,  a  sentença,  minorando  o  valor  da
indenização por  danos morais  para R$ 3.000,00 (três mil  reais),  mantendo
incólume os demais termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado, para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira)
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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