
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0025053-10.2010.815.0011.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator            : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza. 
Apelante : Banco Bradesco S/A.
Advogado           : Wilson Sales Belchior e outros. 
Apelado : Joseilson Roque da Silva.
Advogado : Gustavo Guedes Targino e outros.

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E MATERIAIS. COMPENSAÇÃO DE
CHEQUE  EM  VALOR  SUPERIOR  AO
EMITIDO.  DANOS  MATERIAIS
COMPROVADOS. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA
DESCONTADA  A  MAIS.  CONDUTA
NEGLIGENTE  DA  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  DEVER  DE  INDENIZAR.
DANOS  MATERIAIS  CONFIGURADOS  E
COMPROVADOS.  DANOS  MORAIS.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DE  ABALO
AO NOME EMPRESARIAL. ÔNUS DO AUTOR
DE  COMPROVAR  O  FATO  CONSTITUTIVO
DO  SEU  DIREITO,  MESMO  NO  CASO  DE
RELAÇÕES  CONSUMERISTAS.  MERO
DISSABOR. REFORMA DA SENTENÇA NESTE
PONTO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

− Restando comprovado que o banco compensou
cheque em valor superior ao emitido, tem o dever de
indenizar  os  danos  materiais  suportados  pelo
correntista,  por  se  tratar  de  conduta  negligente  da
instituição financeira.

− Mesmo  comprovado  que  a  instituição
financeira prestou  serviço  defeituoso,  tal  fato  não
implica dano moral indenizável, a não ser que reste
sobejamente demonstrado que os transtornos sofridos
causaram  ofensa  aos  atributos  da  personalidade
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notadamente ao nome empresarial. 

− Embora  os  fatos  narrados  sejam  capazes  de
causar  certo  constrangimento  e  chateação,  não  são
capazes  de  atingir  os  atributos  personalíssimos  do
autor,  não  ultrapassando  o  patamar  de  meros
dissabores.

− A mera compensação equivocada, por si só, não
dá azo à pretensão indenizatória.

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  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 Joseilson Roque da Silva.

Na peça inaugural, alegou a empresa promovente que, em 24 de
setembro de 2010, emitiu cheque nº 0001449 no valor de R$ 1.000,00 em
favor da Trevo Loterias.

Ocorre que, ao analisar o extrato bancário e a microfilmagem
do cheque, verificou que a cártula foi compensada na quantia de R$1.800,00,
ou seja, em montante maior àquele da emissão.

 Em seguida, afirmou que a conduta da instituição financeira
causou prejuízos financeiros e abalo moral a empresa e, por isso, requereu a
condenação  do  banco  promovido  ao  pagamento  de  indenização  por  danos
materiais no montante de R$ 800,00 e morais em valor a ser arbitrado pelo
juiz.

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
28/42),  alegando  a culpa  exclusiva  de  terceiro  que promoveu alteração no
título,  induzindo  o  demandado  em  erro  no  momento  da  compensação  do
cheque, devendo ser excluída a responsabilidade civil.

Seguindo suas argumentações,  sustentou a ausência de danos
materiais e de danos morais por ausência de comprovação. Ainda, 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.

Réplica impugnatória (fls. 73/73).

Audiência  de  conciliação  realizada,  mas  as  partes  não
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transigiram e pugnaram pelo julgamento antecipado da lide, por ausência de
interesse na produção de outras provas (fls. 82).

Decidindo a querela, o magistrado de piso julgou procedente os
pedidos autorais, consignando os seguintes termos na parte dispositiva:

“Pelo  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  constam,
JULGO  procedente,  a  ação  de  fls.  02/11,  para
condenar a parte ré a indenizar a parte autora, na
quantia  de  R$  10.8000,00  (dez  mil  e  oitocentos
reais),  relativo  aos  danos  morais  (R$10.000,00)  e
danos  materiais  (R$800,00),  corrigidos  nos  termos
da  Súmula  43  do  STJ  (desde  a  data  do  evento
danoso) e acrescida de juros de mora de 1% (um por
cento) ao mês desde a época do fato, bem como em
honorários advocatícios na base de 20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação”. (fls. 86).

Inconformado, o banco promovido interpôs Apelação Cível (fls.
90/102),  sustentando  não  foi  possível  identificar  a  fraude  no  momento  da
compensação  do  cheque,  devendo,  por  isso,  ser  aplicada  a  excludente  de
ilicitude da culpa exclusiva de terceiro. Também assevera que fez o que lhe era
exigível,  não  podendo  imaginar  que  estava  sendo  vítima  de  armação  de
terceira pessoa.

Aduz que a  responsabilidade objetiva não deve ser  invocada
para justificar a condenação indenizatória de todo e qualquer pretenso evento
danoso ocorrido ao consumidor.

Argumenta  que  os  danos  materiais  devem ser  comprovados,
não podendo ser presumidos,  bem como que inexiste  nos  autos  prova  dos
danos morais, sendo, portanto, incabível a condenação imposta na sentença.

Finalmente, assevera que o montante arbitrado desrespeitou os
princípios  da  razoabilidade  e  proporcionalidade,  devendo,  por  isso,  ser
minorado.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  113/117),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

A Procuradoria de Justiça, não vislumbrando interesse na causa,
apresentou parecer às fls. 122/125, sem manifestação do mérito.

É o relatório.

VOTO.

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

A controvérsia  cinge-se  em  perquirir  se  a  compensação  de
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cheque em valor maior ao emitido causou prejuízo material e abalo moral a
empresa promovente.

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.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

No  caso  dos  autos,  restou  comprovado  que  o  autor  emitiu
cheque nº 1449 no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), conforme microfilmagem
colacionada  às  fls.18,  porém  o  valor  compensado  foi  maior,  ou  seja,  R$
1.800,00 (mil e oitocentos reais), como pode ser visto do extrato anexado às
fls.  19.

Ora,  a  contrário  do  alegado  pelo  recorrente,  a  conduta
negligente do banco no momento da compensação da cártula gerou danos de
ordem material no montante de R$800,00 (oitocentos reais), de modo 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
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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
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).

Outrossim,  a questão  da  possibilidade  de  a  pessoa  jurídica
sofrer dano moral já é bastante consolidada na jurisprudência dos Tribunais
Pátrios, bem como na própria doutrina brasileira. Já foi, inclusive, ultrapassada
a ideia de que o abalo de ordem moral exige um sentimento de dor ou aflição
decorrente  do  ato  ilícito  verificado,  raciocínio  que  conduziria  à  errônea
afirmativa  de  que  as  pessoas  jurídicas,  não  possuindo  naturalmente  a
capacidade do “sentir” humano, não poderiam ser vítimas de danos de cunho
moral.

In  casu,  mesmo  comprovado  que  o  banco  promovido,  ora
apelante, prestou  serviço  defeituoso,  tal  fato  não  implica  dano  moral
indenizável, a não ser que reste sobejamente demonstrado que os transtornos
sofridos causaram abalo à credibilidade do ente fictício personalizado perante
os credores, ou seja, prejuízo ao nome empresarial, especialmente no mercado
em que atua, o que, efetivamente, não ocorreu.

A meu  ver,  o  fato  narrado  nos  autos  consubstancia-se  em
conduta negligente no momento de compensação do cheque em valor maior
àquele emitido, inábil a ensejar reparação civil por dano moral, pois  não há
violação de direitos da personalidade. 
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Dito isso,  embora os fatos narrados sejam capazes de causar
certo constrangimento e  chateação,  não são capazes de atingir  os  atributos
personalíssimos do autor, não ultrapassando o patamar de meros dissabores, os
quais são inerentes à própria vida em comunidade.

Para  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).

 Em tese, para que fosse configurado o dano moral, haveria no
mínimo  a  necessidade  de  demonstrar  que,  com a  compensação  em  valor
superior,  houve  a  devolução do cheque por  insuficiência  de  fundos ou  até
mesmo a impossibilidade de compensação de outra cártula ou ainda qualquer
tipo de embaraço na vida da empresa, o que não ocorreu no presente caso.
Nenhum ato externo a compensação ocorreu.

Sobre o assunto, já decidiram os Tribunais Pátrios:

“EMENTA: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  COMPENSAÇÃO  DE
CHEQUE EM VALOR  SUPERIOR  AO INSCRITO
NA  CÁRTULA.  PECULIARIDADES  DO  CASO
CONCRETO. AUSÊNCIA DE ABALO À HONRA DA
AUTORA.  Em  que  pese  tenha  ocorrido  a
compensação  indevida  de  cheque,  não  cabe
indenização por danos morais quando tal conduta
fica  restrita  ao  mero desconto  do  título  na  conta
bancária do autor, sem maiores repercussões em sua
esfera  patrimonial,  inexistindo  qualquer  tipo  de
cobrança ou apontamento de seu nome perante os
órgãos  sociais  de  controle  do  crédito. A  conduta
reflete  mero  aborrecimento,  não  indenizável,
permitindo-se  apenas  a  recomposição  do  valor
indevidamente  compensado.  
V.V:  EMENTA:  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  DE
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  -  DESCONTO
INDEVIDO DE CHEQUE -  RESPONSABILIDADE
CIVIL  CONFIGURADA  -  DANOS  MORAIS  -
INDENIZAÇÃO  RECONHECIDA  NOS  TERMOS
DO  ART.  944,  CAPUT,  CÓDIGO  CIVIL  -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 20, §3°, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -
RAZOABILIDADE. Consoante a jurisprudência, em
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casos  de  desconto  indevido  em  conta  corrente,  o
dano  moral  é  presumido,  pelo  infortúnio  natural
decorrente da violenta subtração do patrimônio de
uma pessoa. A responsabilidade do agente causador
do dano moral opera-se por força do simples fato da
violação.  Verificados  os  descontos  indevidos
praticados  pelo  réu,  surge  a  necessidade  da
reparação,  não  havendo  cogitar-se  da  prova  do
prejuízo,  face  à  inquestionável  negativação  e
prejuízo  ao  crédito  do  correntista,  em  razão  dos
descontos de seguro não autorizados. A indenização,
por danos morais,  deve ser suficiente  apenas para
reparar  o  dano  causado,  nos  termos  do  art.  944,
caput,  do  Código  Civil,  não  podendo  ensejar  o
enriquecimento indevido do ofendido, em detrimento
do  ofensor”.  (TJMG-  Apelação  Cível
1.0313.10.016999-1/001, Relator(a): Des.(a) Newton
Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento
em  29/05/2014,  publicação  da  súmula  em
06/06/2014). (grifo nosso).

“Ementa: CONSUMIDOR.  SERVIÇO  BANCÁRIO.
FALHA NA COMPENSAÇÃO  DE CHEQUE,  POR
VALOR  SUPERIOR  AO  DA  EMISSÃO.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  BANCO.
RESSARCIMENTO  DO  VALOR  COBRADO  A
MAIOR.  DANO  MORAL  INOCORRENTE.  I.
Legitimidade passiva do banco réu, porquanto foi o
culpado pela compensação indevida do cheque, bem
como  pelo  fato  de  ser  o  responsável  pela  conta
bancária  da autora.  II.  Comprovado que  a autora
emitiu um cheque de R$ 20,00 sendo descontado o
valor  de  R$  120,00  caracterizado  a  falha  na
prestação do serviço e o dever de indenizar o valor
cobrado a maior. III. Caso em que não se vislumbra
qualquer ofensa aos atributos de personalidade da
autora,  não passando de mero dissabor. A simples
compensação equivocada do cheque, por si só, não
dá  azo  à  pretensão  reparatória.  Recurso
parcialmente provido. Unânime”. (Recurso Cível Nº
71001855071,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,
Turmas  Recursais,  Relator:  João  Pedro  Cavalli
Junior, Julgado em 30/06/2009). (grifo nosso).

Na espécie, caberia ao autor/recorrido o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC,
mas, como assim não o fez, a improcedência do pedido  de danos morais  é
medida de inteiro rigor. Não se pode presumir que a compensação de cheque
em valor superior ao emitido tenha o condão de lhe abalar psicologicamente,
não sendo possível a configuração do dano in re ipsa, por se tratar, como já
dito, de mero aborrecimento. 
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Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o  Código  de  Defesa  do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002. p.328, grifo
nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
SUSPENSÃO  DO  DESCONTO.  DESCONTO  EM
CONTA  CORRENTE.  CLÁUSULA  EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.  OBRIGAÇÃO  ASSUMIDA
PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS
MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  MERO
DISSABOR. PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS.
ART. 557, CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
-  Ante  a  inexistência  de  provas  a  comprovar  os
danos  morais  no  evento,  imperativa  a
improcedência do pedido, a teor do disposto no art.
333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil.  -  O  relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
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dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. (CPC,
art. 557, caput)
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00208017120118152001 - Órgão (- Não possui -) -
Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO - j. em
15-07-2014 

CONSUMIDOR -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  RECUSA  DE  CRÉDITO  -
AUSÊNCIA  DE  SALDO  NA  CONTA  CORRENTE
DO  PROMOVENTE  -IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  -  IRRESIGNAÇÃO  -DANO  MORAL  -
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA -
INFORMAÇÕES  REPASSADAS  DE  MANEIRA
IMPRECISA  AO  CONSUMIDOR  -  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -  ARGUMENTAÇÃO
INFUNDADA -  DESPROVIMENTO.  -  Ausente um
dos elementos de caracterização da responsabilidade
civil,  não  há  que  se  falar  em  ato  ilícito  que
caracteriza  abalo  de  ordem  moral.  -  O  mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições  ou  angústias  no  espírito  de  quem  ela  se
dirige.  Recurso  especial  não  conhecido. REsp
403919/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  15.05.2003,  RI
04.08.2003 p. 308.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120060013537100
-  Órgão  (3ª  Câmara  cível)  -  Relator  Dr  Fábio
Leandro de Alencar Cunha - Juiz Convocado - j. em
11-10-2007 

Por  isso,  mesmo  diante  da  responsabilização  da  instituição
financeira por danos materiais, tendo em vista que  compensou a cártula nº
1449  em  valor  superior  ao  emitido,  não  se  pode  concluir  que  tal  fato
caracterize dano moral indenizável.

 
Isso  posto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL  ao  recurso

apelatório,  para  reformar,  em  parte,  a  sentença,  julgando  improcedente  o
pedido de indenização por danos morais, por se tratar de mero aborrecimento.

Em virtude da reforma parcial da sentença, condeno as partes
ao pagamento de custas e honorários advocatícios pro rata.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des.
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Oswaldo Trigueiro do Valle Filho), a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito
de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Dr. Aluízio Bezerra Filho (juiz convocado,
com jurisdição plena,  em substituição ao 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, 02 de dezembro de 
2014.

Gustavo Leite Urquzia
Juiz de Direito Convocado - Relator
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