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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE OBRIGAÇÃO
DE  FAZER.  INSCRIÇÃO  DE  ENTE
MUNICIPAL NO CADASTRO DE EMITENTES
DE CHEQUES  SEM FUNDO.  BLOQUEIO  DE
FORNECIMENTO DE TALÕES  DE CHEQUE.
LIMINAR  DEFERIDA.  FUNDAMENTO  DA
SUPREMACIA  DO  INTERESSE  PÚBLICO
SOBRE  O  PRIVADO.  DETERMINAÇÃO  DE
LIBERAÇÃO  DE  TALONÁRIO.
IRRESIGNAÇÃO DO BANCO. ALEGAÇÃO DE
CONDUTA  EM  CONFORMIDADE  COM  O
ART.  10,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DA
RESOLUÇÃO  Nº  2.025/93  DO  BACEN.
PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO.
REJEIÇÃO.  RECURSO  DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

- A Administração Pública possui supremacia jurídica
decorrente  da  sua  responsabilidade quanto  ao
atendimento das  necessidades  de uma  coletividade,
portanto, visando à satisfação destes interesses é que
se desenvolve a noção do princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  172/186) interposta  pelo
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Banco do Brasil S/A,  desafiando sentença (fls.  169/171)  proferida pelo Juiz
de  Direito  da  1ª  Vara da  Comarca  de  Itabaiana,  nos  autos  da  Ação
Condenatória de Obrigação de  Fazer com Pedido de Ordem Liminar
proposta em face do Município de Salgado de São Félix.

Depreende-se dos autos que o ente municipal foi inserido no
Cadastro  de  Emitentes  de  Cheques sem Fundos  (CCF),  em  virtude  da
devolução  de  quatro  cheques,  emitidos  pelo  ex-prefeito  do  Município  de
Salgado  de  São Félix,  no  ano de  2008,  vindo  estes  a  serem incluídos  no
referido registro quase três anos após a sua devolução, em 2011, ocasionando
a negativa no fornecimento de talonários de cheques à edilidade.

O promovente afirmou, na peça de ingresso, que a negativa no
fornecimento de cheques prejudica a administração pública, no que se refere
ao atendimento dos serviços essenciais à população, diante do que requereu a
concessão de liminar com o intuito de determinar-se ao requerido o imediato
fornecimento dos talonários à edilidade. O pedido foi deferido pelo magistrado
a quo (fls. 37/38), sob a fundamentação de prevalente interesse público.

Regularmente citado, o demandado apresentou contestação (fls.
43/52),  alegando,  preliminarmente,  carência  de  ação  por  impossibilidade
jurídica do pedido e, no mérito, afirmando que agiu no exercício regular do
seu direito, de acordo com os normativos do BACEN e em conformidade com
a  legislação  específica  relacionada  à  matéria,  requerendo,  por  isso,  a
improcedência da ação.

Réplica impugnatória (fls. 87/89).

Decidindo a querela,  o magistrado a quo  confirmou a liminar
anteriormente  deferida  e julgou  procedente  o  pleito  autoral,  condenando  o
Banco  do  Brasil  S/A  no  fornecimento  dos  talonários  de  cheques,
independentemente das inscrições do Município no CCF (fls. 169/171).

Inconformada,  a  instituição  bancária interpõe  o Recurso  de
Apelação ora em análise (fls. 172/186), ratificando os termos da contestação,
suscitando  novamente a preliminar de carência de ação por impossibilidade
jurídica  do  pedido e,  no  mérito,  pugnando pelo provimento  do  apelo  para
reforma do decisum de primeiro grau, sob a alegação de ter agido no exercício
regular do seu direito.

Contrarrazões apresentadas  (fls. 200/204).

A Procuradoria de Justiça (fls. 210/215) opinou pela rejeição da
preliminar e, quanto ao mérito,   absteve-se de pronunciar-se por ausência de
interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Conheço  da  impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
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pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de  recorrer),  bem  ainda  aos  extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e
regularidade formal).

-  Da preliminar de    carência  de ação     por impossibilidade  
jurídica do pedido

No  que  concerne  à  alegação  de  carência  de  ação  por
impossibilidade  jurídica  do  pedido,  tenho que  o  argumento  levantado pelo
apelante não pode prosperar.

O  insurgente  aduz  que  o  pleito  do  apelado  é  juridicamente
impossível, haja vista a existência de ordenamento jurídico  determinante da
conduta aplicada pelo banco aos emitentes de cheques sem fundo, quais sejam,
a  inscrição  em cadastro  restritivo (CCF)  e  o  bloqueio  no fornecimento  de
talonários de cheques.

Contudo,  no  caso  em  questão,  entendo  que  o  pedido  é
juridicamente possível, posto que, embora haja previsão legal para a  postura
do banco, outras questões devem ser analisadas mais detidamente, como é o
caso  do  lapso  temporal  ocorrido  entre  a  devolução  dos  cheques  e  a  sua
respectiva inscrição no CCF, além da observação do princípio da supremacia
do interesse coletivo sobre o privado,  motivos pelos quais rejeito a preliminar
suscitada.

- Do mérito

Consoante relatado, evidencia-se, pela análise dos autos, que no
ano  de  2008  quatro  cheques,  emitidos  pelo  Ex-Prefeito  do  Município  de
Salgado de São Félix, foram devolvidos por insuficiência de fundos, contudo,
o lançamento do ente  municipal  no cadastro de emitentes de cheques sem
fundos (CCF) só ocorreu em 23.03.2011, quase três anos após a devolução dos
referidos cheques (fls. 09/17) e na gestão subsequente.

Ora, sabe-se que a inscrição no CCF  deve ser procedida logo
após a segunda devolução do título de crédito por falta de provisão de fundos,
no caso em análise esta devolução ocorreu em 2008, o que evidencia falha da
instituição bancária,  pois somente no ano de 2011,  foi que o banco inseriu a
edilidade  no  cadastro  de  emitentes  de  cheques  sem  fundos  e  bloqueou o
recebimento de talonários pela mesma.

Sobre essa questão, trago a baila julgado do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio Grande do Sul, in verbis:

REPARAÇÃO  DE  DANOS.  CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA  NO  CCF  E,  POR
CONSEQUÊNCIA,  NO  SERASA.  DEFEITO  DO
BANCO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, POIS O
LANÇAMENTO  DA  AUTORA  NO  CCF
OCORREU MAIS DE DOIS ANOS DEPOIS DA
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DEVOLUÇÃO  DO  CHEQUE, JÁ  ESTANDO  A
CÁRTULA EM PODER DA EMITENTE, QUE NÃO
TERIA  LOGRADO  ÊXITO  NAS  TENTATIVAS  DE
REGULARIZAÇÃO  DA  SITUAÇÃO.  NÃO
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 385 DO STJ. DANO
MORAL  "IN  RÉ  IPSA",  COM  O  VALOR  DA
INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR INFERIOR
AOS  PARÂMETROS  DAS  TURMAS  RECURSAIS
CÍVEIS.  RECURSO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO.  (Recurso  Cível  Nº  71003145141,
Primeira Turma Recursal Cível,  Turmas Recursais,
Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em 23/01/2012)
(grifo nosso) 

Ora, se o banco tivesse incluído o município em seu cadastro
restritivo  logo  após a  segunda  devolução  do título,  ter-se-ia  dado  a
oportunidade de regularização da situação pelo gestor anterior,  causador de
toda esta problemática, ou, caso este não o fizesse, o atual gestor, ao inciar sua
administração, teria tomado ciência do ocorrido e procedido com as devidas
providências para resolver a questão de forma a não prejudicar sua gestão.  

Dessa  forma,  não  considero  razoável  que,  repentinamente,
venha a administração municipal de Salgado de São Félix ter sua gestão e os
interesses  da  coletividade  prejudicados ante  a  negativa de  fornecimento de
talonários de cheques,  em virtude de títulos devolvidos no ano de 2008, por
ex-prefeito, e só na atual gestão venha o Banco do Brasil inserir a edilidade
em seu cadastro restritivo, quase três anos após a devolução dos mesmos.

É sabido que a Administração Pública possui uma supremacia
jurídica  decorrente  da  sua  responsabilidade quanto  ao atendimento das
necessidades  de uma  coletividade,  portanto,  visando  à  satisfação  destes
interesses é que se desenvolve a noção do princípio da supremacia do interesse
público sobre o privado. Deve-se ter em mente o que realmente é importante
para a sociedade e, na existência de confronto entre esses interesses, sempre há
prevalecer o interesse público.

Apresento,  a seguir,  jurisprudência do Tribunal de Justiça do
Distrito Federal referente à matéria:

DIREITO  CONSTITUCIONAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
LIMINAR  QUE  INDEFERE  O  PLEITO  DE
OBSTENÇÃO DE EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES
DESCRITAS  NO  MEMORANDO  337/2013
DIASF/SAS/SES  PELOS  AGENTES
COMUNITÁRIOS  DE  SAÚDE  DO  DISTRITO
FEDERAL. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FUNÇÃO.
ATRIBUIÇÕES  DIVERSAS  DAS  ATIVIDADE
FARMACEUTICAS.  OBSERVÂNCIA  AOS
PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE
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PÚBLICO  SOBRE  O  PARTICULAR.
INTERRUPÇÃO  DE  SERVIÇO  PÚBLICO
ESSENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  DECISÃO
MANTIDA. 
1. É dever do Estado assegurar o direito à saúde a
todos, independentemente da condição econômica e
social,  fornecendo  os  tratamentos  que  seus
administrados necessitam,  inclusive a prestação de
assistência farmacêutica.
2.  Ainda  que  seja  verossímil  a  alegação  de
ocorrência  de  desvio  de  função  dos  Agentes
Comunitários  de  Saúde,  deve-se  priorizar  a
continuidade  do  serviço  público  em  farmácias
ambulatoriais,  ante  a  inexistência  de  servidores
específicos  para  exercer  as  funções  de  agente
farmacêutico.
3.       Agravo de Instrumento conhecido, mas não
provido.
(Acórdão  n.845206,  20140020257165AGI,  Relator:
FÁTIMA  RAFAEL,  3ª  Turma  Cível,  Data  de
Julgamento:  28/01/2015,  Publicado  no  DJE:
06/02/2015. Pág.: 189)(grifo nosso)

Nesta perspectiva,   entendo que deve ser mantida a sentença
que julgou procedente o pleito inicial e aplicou o princípio da supremacia do
interesse público sobre o privado ao caso em questão.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  REJEITO  A PRELIMINAR
aventada e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à Apelação Cível, mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

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. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição 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. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 07 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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