
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

AGRAVO RETIDO E APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0048921-27.2011.815.2001–
8ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz

AGRAVANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO(S): Elísia Helena de Melo Martini
AGRAVADA: Janaína Guedes Ferreira Wanderley
ADVOGADO(S): Alcides Barreto Brito Neto

1ª APELANTE: Banco Santander Brasil S/A
ADVOGADO(S): Elísia Helena de Melo Martini
2ª APELANTE: Janaína Guedes Ferreira Wanderley
ADVOGADO(S): Alcides Barreto Brito Neto
APELADO(S): Os mesmos

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – AGRAVO RETIDO – AUSÊNCIA
DE  REQUERIMENTO  EXPRESSO  DE
APRECIAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  –  RECURSO
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 523, §1º, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

–  Não se conhece do agravo retido quando a parte
deixa de requerer expressamente seu conhecimento
ao Tribunal no momento da interposição do recurso
de apelação (art. 523, § 1º, do CPC).

CONSUMIDOR – PRIMEIRO  APELO –
DEVOLUÇÃO  INDEVIDA  DE  CHEQUE  –  DANO
MORAL  IN  RE  IPSA CARACTERIZADO  –
INTELIGÊNCIA  DA  SÚMULA  388  DO  SUPERIOR
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TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  –  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  SÚMULA  DE  TRIBUNAL
SUPERIOR – APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

–  Estando o apelo em confronto com entendimento
sumulado  pelo  STJ  (Súmula  388),  é  devida  sua
negativa de seguimento.

CIVIL – SEGUNDO APELO –  IRRESIGNAÇÃO DA
PARTE  AUTORA  –  PEDIDOS  DE  EXCLUSÃO
DEFINITIVA  DA  INSCRIÇÃO  NO  SERASA  E
MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS – EXCLUSÃO
DA NEGATIVAÇÃO DEVIDAMENTE REALIZADA NA
SENTENÇA  –  AUSÊNCIA  DE  INTERESSE
RECURSAL  NESSE  SENTIDO  –  QUANTUM
INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL E ADEQUADO –
MANUTENÇÃO  –  RECURSO  MANIFESTAMENTE
IMPROCEDENTE  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC – NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

– Estando proporcional e adequado os danos morais,
bem como em sintonia com os valores arbitrados pela
jurisprudência  para  casos  como  dos  autos,  sua
manutenção é medida que se impõe,  revelando-se,
por  conseguinte,  manifestamente  improcedente  a
pretensão de majorá-los.

– Sendo manifestamente improcedente o apelo, sua
negativa de seguimento é medida que se impõe.

RELATÓRIO

JANAÍNA  GUEDES  FERREIRA  WANDERLEY ajuizou  a
presente  ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais
contra o  BANCO SUDAMERIS BRASIL S/A alegando, em síntese, que foi
impedida de comprar  um carro  financiado porque,  para sua surpresa,  seu
nome estava indevidamente inscrito no SERASA em virtude de devolução de
cheques sem fundos emitidos cinco anos após o encerramento de sua conta
corrente junto ao promovido.

Pediu liminarmente a exclusão da negativação e, no mérito, a
procedência  da  ação  para  condenar  o  Banco  na  exibição  dos  cheques
devolvidos e pagamento dos danos morais sofridos.
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A liminar foi deferida às fls. 31/32.

O réu contestou a ação (fls. 38/49) e apresentou agravo retido
(fls. 67/73) pugnando pela revogação da liminar concedida.

Após apresentação de contrarrazões do agravo (fls. 76/84) e
impugnação  (fls.  86/93),  as  partes  foram intimadas  para  especificarem as
provas que pretendiam produzir  (fl.  115),  entretanto,  limitaram-se a pedir  o
julgamento antecipado da lide (fls. 116/118 e 119).

Ao sentenciar a lide,  a MM Juíza entendeu que a instituição
financeira não observou todas as cautelas que lhe são impostas quando da
rescisão  do  contrato,  uma  vez  que  deixou  de  recolher  os  cheques  não
utilizados  ou  declaração  de  inutilização dos  mesmos,  e  reconheceu a  má
prestação dos serviços bancários,  condenando o Banco ao pagamento de
R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais in re ipsa, além de custas
e  honorários  arbitrados  em vinte  por  cento  sobre  o  valor  da  condenação
(fls.120/127).

Inconformado, o Banco apelou sustentando a inexistência de
dano moral porque a autora não provou nenhum constrangimento justificador
da pretendida indenização, razões porque pediu o provimento do recurso para
julgar  improcedente  a  ação.  Alternativamente  pugnou  pela  redução  do
quantum indenizatório (fls. 129/136).

A  promovente  também  recorreu  às  fls.  138/144.  Em  suas
razões  pediu  a  majoração  dos  danos  morais  e  a  exclusão  definitiva  da
negativação do seu nome no SERASA.

A douta Procuradoria de Justiça não opinou sobre os recursos,
porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção (fls. 154/156).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Conforme  narrado,  a  exame  recursal  cinge-se  em  apreciar
agravo retido e recurso de apelação interportos pelo réu, bem como apelo do
promovente. Passo, então, a análise dos recursos.

AGRAVO RETIDO

Este recurso é inadmissível.

Ocorre  que  o  agravante,  ora  apelante,  não  requereu  o
conhecimento  deste  agravo  retido  quando  da  interposição  da  apelação,
pressuposto  de  admissibilidade  recursal  consoante  prescreve  o  art.  523,
caput, do CPC:
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Art.  523.  Na  modalidade  de  agravo  retido  o  agravante
requererá  que  o  tribunal  dele  conheça,  preliminarmente,
por ocasião do julgamento da apelação.

§ 1o Não se conhecerá do agravo se a parte não requerer
expressamente,  nas  razões  ou na  resposta  da  apelação,
sua apreciação pelo Tribunal.

[destaques de agora]

Assim sendo, não conheço do agravo retido.

PRIMEIRO APELO

Este  recurso  confronta  entendimento  sumulado  pelo  STJ  e,
portanto, o caso é de negativa de seguimento.

O apelante sustenta que a autora não provou a existência de
nenhum  constrangimento  capaz  de  configuração  de  danos  morais  e,  em
assim sendo, pede a improcedência da ação.

Todavia, sem razão.

O  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  sumulou
entendimento  segundo  o  qual,  “a  simples  devolução  indevida  de  cheque
caracteriza dano moral” - Súmula 388.

Destarte,  sendo  incontroverso  que  existiu  a  devolução  de
cheques decorrentes da má prestação dos serviços bancários, verifica-se que
na espécie os danos são in re ipsa, ou seja, são presumíveis e não dependem
de provas de constrangimento.

Mesmo  que  não  fossem  presumíveis,  ainda  assim  estaria
configurado o dever de indenizar, porquanto a promovente desincumbiu-se do
ônus  de  provas  o  cancelamento  conta  corrente  antes  da  devolução  dos
cheques, bem como da indevida inscrição do seu nome no SERASA, o que,
por si só, já ensejaria danos morais.

SEGUNDO APELO

Com efeito, não assiste razão à promovente/recorrente.

Ressalte-se, primeiramente, que o pedido de exclusão do seu
nome do SERASA já foi deferido desde início do processo, através da decisão
liminar  de  fls.  31/32,  que  foi  confirmada  pela  sentença.  Logo,  não  existe
interesse recursal neste aspecto.
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O pedido de majoração da indenização não pode ser acolhido.

Como  é  sabido,  a  indenização  por  danos  morais  deve  ser
fixada  em  termos  razoáveis,  devendo  o  arbitramento  operar-se  com
moderação,  não  se  justificando  que  a  reparação  enseje  enriquecimento
indevido da vítima e, por outro lado, que seja proporcional ao grau de culpa do
agente causador,  sempre levando em consideração o porte  financeiro  das
partes.

Considerando tais valores e, em especial o parâmetro adotado
pela  jurisprudência,  verifico  que o  valor  de  R$ 3.000,00  (três  mil  reais)  é
proporcional  e  adequado  à  reparação  dos  danos  morais  suportados  pela
autora, mormente quando cumpre sua função compensatória e punitiva.

Nesse sentido:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  DIREITO  DO  CONSUMIDOR.  DEFEITO  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
OBJETIVA. ART. 14 DO CDC. QUANTUM COMPENSATÓRIO.
R$  3.000,00.  PARÂMETROS  RAZOÁVEIS.  DECISÃO  ORA
AGRAVADA QUE SE  MANTÉM,  NA ÍNTEGRA,  POR  SEUS
PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS.  AGRAVO  REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.

(AgRg no  AREsp  501.895/RJ,  Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 27/06/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE
DE  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM  CADASTROS  DE
INADIMPLENTES  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
CONHECEU  DO  AGRAVO  PARA  DAR  PROVIMENTO  AO
RECURSO  ESPECIAL  A  FIM  DE  MAJORAR  A  VERBA
INDENIZATÓRIA.

(…)

2.  Esta Corte firmou o entendimento de que é razoável o
valor  do  dano moral  fixado em até  50  salários  mínimos
para os casos de inscrição inadvertida em cadastros de
inadimplentes,  devolução  indevida  de  cheques,  protesto
incabível e outras situações assemelhadas. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  372.291/RJ,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 19/12/2014)

5



AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) -
AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  INEXIGIBILIDADE  DE  DÉBITO
CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E À
IMAGEM  -  DECISÃO  MONOCRÁTICA  NEGANDO
PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DO RÉU.

1.  Não  se  revela  cognoscível  a  insurgência,  por  não  ter  a
recorrente apontado o dispositivo legal supostamente violado. A
indicação  do  artigo  tido  como  objeto  da  divergência
jurisprudencial é imprescindível para a correta configuração do
dissídio,  nos  termos  do  art.  105,  III,  "c",  da  Constituição
Federal. Incidência da Súmula n. 284 do STF.

2.  O quantum, a título de danos morais, equivalente a até
50  (cinquenta)  salários  mínimos,  tem  sido  o  parâmetro
adotado para a hipótese de ressarcimento de dano moral
em diversas situações assemelhadas (e.g.: inscrição ilídima
em  cadastros;  devolução  indevida  de  cheques;  protesto
incabível). Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ;  AgRg  no  AREsp  440.552/RS,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 17/02/2014)

[destaques de agora]

Portanto,  estando  o  quantum indenizatório  em  patamar
razoável e proporcional a extensão do dano sofrido, bem como observando-se
os demais critérios firmados pela jurisprudência pátria, deve-se manter o valor
arbitrado.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 557,  caput, do CPC,  NÃO
CONHEÇO O AGRAVO RETIDO, NEGO SEGUIMENTO AOS APELOS, por
serem manifestamente improcedentes, e mantenho a sentença recorrida em
todos seus termos.

Por fim, CORRIJA-SE a etiqueta da capa dos autos a fim de
identificar corretamente os recursos e as partes, conforme cabeçalho acima.

P. I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

Relator
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