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ACÓRDÃO
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APELADO: Banco do Brasil S/A (Adv. Edith Raquel Neves Monteiro OAB/PB 13887)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
AUTENTICIDADE/REGULARIDADE  DE  CHEQUES  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CHEQUES.
DEVOLUÇÃO  POR  SUPOSTA  FRAUDE.  DIVERGÊNCIA
ENTRE AS ASSINATURAS NO TÍTULO E NO CARTÃO DE
ASSINATURAS.  CAUTELA  EM  PROL  DO  CLIENTE.
EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. INEXISTÊNCIA DE
DANOS  MORAIS.  MINORAÇÃO  DOS  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS.  IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Age no exercício  regular  do direito  o  banco que devolve o
cheque  por  haver  divergência  da  assinatura  que  consta  no
cheque e aquela contida no cartão de autógrafos, não havendo
falar  em  dever  de  indenizar.  O  dano  moral  capaz  de  ser
agasalhado pelo direito é aquele que fere sobremaneira a pessoa.
Meros  dissabores  decorrentes  do  cotidiano  não  devem  ser
erigidos ao "status" de danos morais.”

- A parte autora não fez prova mínima de fato constitutivo do
direito pleiteado, ônus que lhe competia, não demonstrando a
alegada  falha  no  serviço  a  amparar  sua  pretensão,  seja  para
declarar a autenticidade dos cheques emitidos ou para condenar
o banco em indenização por danos morais.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,



por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 220.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença,  proferida  pelo
Juízo da 6ª  Vara Cível  da Comarca da Capital, que julgou improcedente os  pedidos
formulados  na  ação  declaratória  de  autenticidade/regularidade  de  cheques  c/c
indenização por danos morais, proposta por Raquel Francy de Araújo e Vasconcelos em
desfavor da Banco do Brasil S/A.

Na sentença, o magistrado a quo julgou improcedente a ação, em
virtude da falta de comprovação do dano sofrido pela autora, inexistindo, assim, nexo de
causalidade, sendo impossível a declaração de regularidade dos cheques em discussão.

Inconformada  com  a  decisão,  a  promovente  interpôs  recurso
apelatório,  aduzindo,  em  suma,  o  seguinte:  autenticidade/regularidade  dos  cheques
emitidos;  condenação  do  banco  ao  pagamento  de  indenização  por  danos  morais;
necessidade de redução dos honorários de sucumbência e aplicação dos efeitos da justiça
gratuita ao caso.

Não houve apresentação de contrarrazões (certidão fl. 180).

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pelo
desprovimento do recurso apelatório (fls. 212/215).

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  a  autora  aforou  a  presente  demanda
objetivando que o  Banco do Brasil S/A seja condenado em danos morais, em razão da
devolução “indevida” dos cheques da autora, por motivo de suspeita de fraude (motivo
35),  causando-lhe  vexames,  vergonha  e  constrangimentos,  afirmando  que  eram
autênticos.

O  feito  tomou  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  sentença  ora
guerreada  que,  conforme  relatado,  julgou  improcedente  a  ação  declaratória  de
autenticidade/regularidade de cheques c/c indenização por danos morais. É contra essa
decisão que se insurgiu a parte promovente.

Inicialmente, vale salientar que a matéria devolvida a esta corte se
resume  em  saber  se  a  devolução  dos  cheques  pelo  Banco  sob  alegação  de
fraude/adulteração ocasionou constrangimento suficiente para ensejar a condenação em
danos morais.



Analisando detidamente os autos, entendo que a promovente não
se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I,
do Código de Processo Civil. Ao contrário, verifico que o Banco agiu de forma prudente
e demonstrou fato extintivo do direito do autor.

Apesar de a responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva,
cabe ao consumidor comprovar a ocorrência do fato, dano e nexo causal. Destacando-se
que,  em  que  pese  ser  presumidamente  vulnerável,  não  há  como  se  afastar  do
consumidor o encargo de produzir prova mínima quanto os fatos que alega.

Restou  plenamente  demonstrado  que  a  assinatura  da  autora
aposta nos cheques é totalmente diferente daquelas encontradas no cartão de autógrafo
do Banco de Brasil (fls. 114), assim, não restaria outra alternativa à instituição financeira,
senão bloquear o pagamento dos títulos.

O cartão de autógrafo é documento de extrema importância para o
banco,  uma  vez  que  é  através  dele  que  se  verifica  a  autenticidade/veracidade  do
documento emitido pelo cliente. Sendo assim, constatando diferenças na assinatura entre
os documentos, nada mais justo do que obstar a liberação do pagamento, já que a fraude
é uma prática corriqueira nos dias atuais.

O que se conclui da atitude do banco é que ele agiu com salutar
cautela, quando priorizou a segurança do seu cliente, resguardando-o e protegendo-o da
prática  de  condutas  ilícitas  que são  comuns,  conforme se  noticia  diuturnamente  nos
jornais.

Ademais, além de encontrar divergências entre as assinaturas, tem
que se considerar que os títulos foram emitidos em outra praça, já que as lojas estão
localizadas na cidade de São Paulo, portanto, resta totalmente justificada a atitude do
banco, zelando pelo seu cliente.

Por  outro  lado,  vale  enfatizar  que não restou demonstrado nos
autos  que  a  autora  deixou  de  realizar  compras  nas  lojas  mencionadas  ou  que  foi
negativada nos órgãos de proteção ao crédito, o que corrobora com o entendimento de
que não é cabível a condenação em danos morais.

Sendo  assim,  entendo  que  não  se  deve  indenizar  pelos  danos
morais no caso em comento, até porque o banco agiu no exercício regular do seu direito e
os  constrangimentos abarcados pela  promovente foram meros dissabores  decorrentes
das relações entre as pessoas e os prestadores de serviço.

A jurisprudência é vasta, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS.  JUSTIÇA  GRATUITA  RESTABELECIDA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  MANTIDA.  DEVOLUÇÃO  DO
CHEQUE POR DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. AUSÊNCIA
DE  DEVER  DE  INDENIZAR.  EXERCÍCIO  REGULAR  DO



DIREITO.  MERO  ABORRECIMENTO  E  DISSABOR.
AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PLEITO.  RECURSO  CONHECIDO  E  PARCIALMENTE
PROVIDO.
(...)  Age no exercício regular do direito o banco que devolve o
cheque  por  haver  divergência  da  assinatura  que  consta  no
cheque e aquela contida no cartão de autógrafos, não havendo
falar  em  dever  de  indenizar.  O  dano  moral  capaz  de  ser
agasalhado pelo direito é aquele que fere sobremaneira a pessoa.
Meros  dissabores  decorrentes  do  cotidiano  não  devem  ser
erigidos  ao  "status"  de  danos  morais.”  (TJSC -  AC 746399  SC
2008.074639-9 - Saul Steil – 02/05/2011)

“ACÓRDÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CHEQUE  DEVOLVIDO  POR
DIVERGÊNCIA  DE  ASSINATURAS.  Sentença  de
improcedência.  Recurso  exclusivo  autoral.  Ausência  de
comprovação  de  fato  constitutivo  do  direito  alegado.  Parte
autora não fez qualquer prova dos danos sofridos, limitando-se a
juntar fotocópia do cheque devolvido e insiste em afirmar que
deveria  ter  sido  realizada  perícia  grafotécnica  para  apurar  se
havia  divergência  nas  assinaturas.  Na  hipótese  dos  autos,  é
possível verificar que há notória divergência entre as assinaturas
apostas no cheque não compensado e nos demais documentos
assinados pelo autor. Art. 130, do CPC. No caso, o juízo a quo
concluiu pela desnecessidade de prova pericial. O banco tem o
dever  de  conferir  a  autenticidade  das  assinaturas.  Recusa  de
pagamento  de  cheque  diante  de  aparente  divergência  com  o
cartão de autógrafos do cliente é exercício regular de direito pela
instituição financeira. Ausência de falha na prestação do serviço
a  ensejar  danos  morais.  Manutenção  da  sentença.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.”  (TJRJ  -  APL
00185326520158190204  -  SÔNIA  DE  FÁTIMA  DIAS  –
07/10/2016)

CIVIL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL.
DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  POR  DIVERGÊNCIA  DE
ASSINATURA COM O CARTÃO DE AUTÓGRAFOS. DANO
MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR
INEXISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.
O Banco ao constatar divergência entre a assinatura inserta no
cheque e a assinatura constante no cartão de autógrafos e, por
essa razão, devolver o cheque, age no exercício regular de seu
direito, nos termos do artigo 188, I, do Código de Processo Civil.
(TJSC  -  AC  73950  SC  2004.007395-0  –  Relator:Luiz  Carlos
Freyesleben – 10/03/2009)

http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/10722358/artigo-188-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973


Assim,  tendo  o  banco  o  dever  de  conferir  a  autenticidade  das
assinaturas, a recusa de pagamento de cheque quando haja aparente divergência com o
cartão de autógrafos do cliente é exercício regular de direito pela instituição financeira e,
portanto, não há falhas na prestação do serviço a ocasionar danos morais ao cliente. 

Em suma, entendo que a parte autora não fez prova mínima de
fato  constitutivo  do  direito  pleiteado,  ônus  que  lhe  competia,  não  demonstrando  a
alegada falha no serviço a amparar sua pretensão, seja para declarar a autenticidade dos
cheques emitidos ou para condenar o banco em indenização por danos morais.

Quanto  ao  pedido de minoração do valor  arbitrado a  título  de
honorários  advocatícios,  não  enxergo razões  para tanto,  até  porque  a  recorrente  não
apontou  elementos  suficientes  para  acolhimento  da  pretensão.  À  mingua  de  razões
adequadas para atendimento do pedido, bem assim havendo a fixação em valor razoável
(R$ 2.000,00 – dois mil reais), a manutenção do valor indicado na sentença se impõe.

Por  fim,  quanto  a  insurgência  a  respeito  da  necessidade  de
suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e honorários devido à concessão da
justiça gratuita, entendo que não deve prosperar, já que na sentença de fls. 156/161, a
magistrada a quo, no seu dispositivo, já fez essa ressalva, quando fez referência ao artigo
98, §3º, CPC, não precisando nesse momento se manifestar sobre esse assunto. 

Ante  todo  o  exposto,  nego  provimento  ao  recurso,  mantendo
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Frederico  Martinho da  Nóbrega
Coutinho.  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Des.  João Alves  da Silva (relator),  o
Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


	VOTO

