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APELAÇÃO. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  EM  PRIMEIRO
GRAU.  SUBLEVAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA.
FURTO  DE  TALONÁRIO  DE  CHEQUE.
FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA. REALIZAÇÃO
DE  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE
PROVISÃO  DE  FUNDOS.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO
SERVIÇO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  14,  DO
CÓDIGO  CONSUMERISTA.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  CULPA  EXCLUSIVA  DA  VÍTIMA.
INEXISTÊNCIA. ILÍCITO CONFIGURADO.  DANO
MORAL EVIDENCIADO. DEVER DE INDENIZAR.
CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DA  QUANTIA.
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CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE E AO CARÁTER
PUNITIVO  E  PEDAGÓGICO  DA  REPARAÇÃO.
REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE  ASPECTO.
DANO  MATERIAL  NÃO  COMPROVADO.
MANUTENÇÃO  NESSE  PONTO.  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO. 

-  Pela  inteligência  do  art.  14,  da  legislação
consumerista,  aplica-se  a  responsabilidade  objetiva
do fornecedor dos serviços, diante de sua deficiência
na  prestação  do  serviço  ofertado,  pois  é  dever  do
banco  tomar  as  devidas  cautelas  ao  realizar  as
operações bancárias.

-  Comprovada  a  lesão,  cumulada  aos  demais
pressupostos da responsabilidade civil, ressoa como
indispensável  a  reparação,  visto  ser  essa  a  única
forma  de  compensar  o  dano  experimentado  pela
parte  autora,  que  teve  compensado  em  sua  conta
bancária valor de cheque por ele não emitido.

- A indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada
segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade,  observando-se,  ainda,  as
peculiaridades do caso concreto.

- Não há se falar em danos patrimoniais, quando a
parte  autora  não  fizer  prova  cabal  dos  prejuízos
sofridos,  capazes,  por  si  só,  de  representarem  o
quantum postulado.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 140/149, interposta pelo
espólio de Terezinha Venâncio dos Santos, contra sentença, fls. 136/138, prolatada
pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos
da  Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais  proposta em desfavor do
Banco  Santander  S/A,  julgou  improcedente  os  pedidos,  emitindo  o  seguinte
pronunciamento:

Sendo  assim,  em  face  das  razões  acima  expostas,
julgo improcedentes os pedidos, com resolução de
mérito  (CPC,  art.  487,  I),  condenando  a  parte
promovente ao pagamento das custas processuais e
honorários advocatícios, que arbitro em R$ 1.000,00
(mil  reais),  nos  termos  do  art.  85  do  CPC,  cuja
cobrança será suspensa, nos termos do § 3º do art. 98
do CPC.

Em suas razões, a parte recorrente sustenta, após um
breve  resumo  da  lide,  a  ocorrência  de  dano  moral,  notadamente  diante  da  má
prestação de serviço do banco recorrido que não tomou todas as cautelas necessárias
antes de compensar o cheque emitido com assinatura falsa e de enviar o nome da
apelante para o cadastro restritivo de crédito. Por fim, requer também a indenização
a título de danos materiais, tendo em vista os valores que foram compensados em
sua conta corrente.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão de fl. 150V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
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por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Terezinha Venâncio dos Santos  interpôs a presente
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais,  em face do Banco Santander
S/A, aduzindo que dois talonários de cheques da sua conta nº 9005309-8, agência
1182, foram subtraídos de seus pertences, e três deles (nos valores de R$ 8.800,00; R$
800,00  e  R$  1.000,00)  foram compensados  e  devolvidos  por  falta  de  provisão  de
fundos.  Ao  procurar  a  agência  bancária,  percebeu  que as  assinaturas  apostas  no
cheque eram falsificadas e, mesmo diante dessa falsificação, o banco promovido não
tomou as precauções devidas para realizar a compensação dos títulos de crédito, os
quais, diante da ausência de provisão de fundos, foram protestados, incidindo sobre
eles taxas e demais encargos. Diante dessa situação, a promovente ajuizou a vertente
demanda, com o intuito de obter o ressarcimento material pelos prejuízos causados,
bem como uma indenização pelo dano moral sofrido. 

Decidindo a  querela,  o  Magistrado singular  julgou
improcedente a pretensão disposta na inicial por entender que os danos morais e
materiais não restaram devidamente demonstrados.

Conforme relatado, o cerne da questão consiste em
saber se o Magistrado a quo agiu com acerto ao não condenar o Banco Santander S/A
ao pagamento de indenização por danos morais e materiais à promovente, em razão
de falhas na prestação de serviços bancários.

De  logo,  cumpre  ressaltar  que  a  relação  existente
entre  os  litigantes  é  regida  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  porquanto  a  instituição  bancária caracteriza-se  como  fornecedor  de
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serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é objetiva,  ou seja, independente da
apuração  da  culpa,  salvo  se  comprovada a  culpa  exclusiva  da  vítima ou fato  de
terceiro, o que não restou configurado na espécie. Eis os preceptivos legais: 

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

E,

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.
§1º.  O  serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
§2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Tal questão, inclusive, já se encontra sumulada pelo
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Superior Tribunal de Justiça: 

Súmula nº 297: O Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras. 

Nesse norte,  a  deficiência  na prestação de serviços
implica na responsabilização do fornecedor, devendo este responder objetivamente
por eventuais danos causados ao consumidor, independentemente da observância de
culpa, seja qual for a sua modalidade: negligência, imperícia e imprudência. 

Suficiente, portanto, que o consumidor comprove o
nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor, para que a este possa
ser imputado o dever de reparar os danos que causou.

No  caso  em  concreto,  como  já  relatado  alhures,  a
parte autora – pessoa idosa e com saúde frágil, que foi a óbito ao longo do trâmite
processual, momento em que houve a habilitação do seu espólio nos autos – afirma
que, diante da má prestação do serviço, passou a sofrer vários prejuízos tanto de
ordem patrimonial quando extrapatrimonial.

Na  hipótese,  em  apreço,  observando  os  fatos
alegados e a documentação acostada, fls. 29/33, verifica-se incontroverso o fato de
diversas  compensações  de  cheques  realizados  na  conta  da  autora,  cuja  autoria  a
requerente atribui  a um fraudador,  consoante se extrai  do Boletim de Ocorrência
colacionado  à  fl.  26.  Vê-se,  portanto,  que  o  recorrido  agiu  com  negligência  ao
compensar  os  cheques  sem  antes  se  cercar  dos  cuidados  necessários  sobre  a
veracidade  da  assinatura  da  emitente,  caracterizando-se,  assim,  o  defeito  na
prestação de serviço.

Em contrapartida, o Banco Santander S/A,  a quem
competia demonstrar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito invocado na inicial, não o fez satisfatoriamente, uma vez que não juntou aos
autos, qualquer documento comprovando a inexistência de defeito na prestação do
serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ou seja, o promovido não
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juntou  prova  hábil  a  desconstituir  a  ofensa  extrapatrimonial  vivenciada  com  a
restrição cadastral em comento, desrespeitando, assim, o teor do  art. 373, do Novo
Código de Processo Civil, o qual preleciona:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  -  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito;
II -  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor –
negritei.

Como  se  vê,  o  liame  de  causalidade  do  fato  em
questão se entrelaça na conduta culposa do apelante com o dano experimentado pela
vítima,  causado  exclusivamente  por  conta  do  banco  demandado,  que  realizou  a
compensação do título de crédito,  sem antes tomar as devidas cautelas,  para não
ocorrer o equívoco em questão.

Com efeito, a inscrição do nome da parte em cadastro
desabonador ao crédito, de forma indevida, constitui causa de dano moral puro, o
qual  não  depende  da  existência  de  reflexos  patrimoniais  nem  da  prova  dos
incômodos sofridos. É que, a pessoa que tem, indevidamente, seu nome  sujeito a
restrição em órgãos de proteção ao crédito,  suporta  indiscutível  constrangimento,
ultrapassando a seara de mero dissabor, tornando-se inquestionável o dano moral, o
qual desafia adequada reparação, porquanto, sem o conhecimento dos fatos à sua
volta e sem contribuir para a sua ocorrência, é lesionado nas esferas da honra objetiva
e subjetiva. 

Logo, incontroversa a falha na prestação do serviço,
bem como os prejuízos sofridos pela promovente, reforçados pelo fato de se tratar
de pessoa idosa e com saúde fragilizada, e por não ter o réu provado qualquer fato
impeditivo,  extintivo  ou  modificativo  do  direito  alegado,  resta  caracterizado  o
dano moral e imperioso o dever de indenizar  .

Nesse sentido, calha transcrever o seguinte julgado:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  TÍTULO
DE CRÉDITO EMITIDO COM BASE EM CHEQUE
ORIUNDO  DE  TALONÁRIO  FURTADO.
PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE DA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO  MANTIDO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. 
-  "As  instituições  financeiras  respondem
objetivamente  pelos  danos  gerados  por  fortuito
interno  relativo  a  fraudes  e  delitos  praticados  por
terceiros  no  âmbito  de  operações  bancárias"  (STJ,
Súm.  479).  Quantum indenizatório  mantido  em  R$
10.000,00,  pois  condizente  com valores  fixados por
esta  Câmara  e  tendo  em vista  o  tempo  em  que  a
autora  permaneceu  com  o  nome  inscrito  em
cadastros  negativos  de  crédito  de  forma  indevida
(desde 2007).  APELOS DESPROVIDOS”.  (Apelação
Cível Nº 70064588239, Nona Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eugênio  Facchini  Neto,
Julgado em 27/05/2015).

Essa Corte, inclusive, já se manifestou sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. FURTO DE
TALONÁRIO  DE  CHEQUES.  COMUNICAÇÃO  A
AUTORIDADE  POLICIAL  E  RESPECTIVA
LAVRATURA  DE  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
TENTATIVA DE  COMPENSAÇÃO  DE  CHEQUES
EFETUADA  PELA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
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INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  POR
INSUFICIÊNCIA  DE  PROVISÃO  DE  FUNDOS.
NEGLIGÊNCIA DO BANCO. CIÊNCIA PRÉVIA DO
FATO  DELITUOSO  PRATICADO.
INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE PRUDÊNCIA NA
VERIFICAÇÃO  DA  ASSINATURA  APOSTA  NA
CÁRTULA CREDITÍCIA.  INSCRIÇÃO  DO  NOME
DA AUTORA JUNTO AOS ÓRGÃO DE PROTEÇÃO
AO  CRÉDITO.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  ABALO
DE  ORDEM  MORAL  CARACTERIZADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE DEVE
REFLETIR  A  RAZOABILIDADE  E
PROPORCIONALIDADE  DA  REPARAÇÃO.
PROVIMENTO DO RECURSO. 
- No momento do julgamento da demanda, uma vez
observada  estar  a  hipótese  enquadrada  no  art.  6º,
inciso  VIII,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,
pode o julgador aplicar a inversão do ônus da prova,
como meio de facilitar a defesa do consumidor.
-  Trata-se  de  hipótese  de  falha  na  prestação  do
serviço disponibilizado pela instituição bancária que,
ao  tentar  compensar  cheque  furtado  e  negativar  o
nome  da  autora,  não  se  valeu  dos  cuidados
necessários  e  não  assegurou  à  cliente  a  segurança
esperada. O dever de indenizar se legitima, pois, pela
violação da expectativa do consumidor, bem como,
pela  intenção  de  se  evitar  que  novas  condutas
semelhantes  venham  a  lesar  outros  clientes
bancários.
-  A  inclusão  indevida  em  órgão  de  proteção  ao
crédito, por si só, configura o dano moral  in re ipsa,
eis  que  implica  abalo  da  credibilidade  perante
credores,  sendo  desnecessária  a  comprovação  do
dano moral sofrido, o qual é presumido.
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- 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.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00207651420138150011,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho,
j. em 26-09-2017).

No que tange à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
magistrado, observando as especificidades do caso concreto, e, ainda, considerando
as condições financeiras das partes, o bem jurídico lesado e a gravidade da conduta,
arbitrar valor de forma que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja
inexpressivo a ponto de não atender aos fins ao qual se propõe. Em outras palavras,
“A indenização por dano moral deve proporcionar ao lesado satisfação em justa
medida, de modo que produza impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de
igual e novo atentado, sem significar um enriquecimento sem causa da vítima.”
(TJPB; AC 0002866-37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª
Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) – destaquei.

Desse  modo,  em  observância  aos  critérios  da
razoabilidade e da proporcionalidade, entendo por arbitrar a verba indenizatória,  a
título de danos morais, no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia esta que
considero suficiente para compensar o inconveniente sofrido,  funcionando,  ainda,
como um fator de desestímulo à reiteração da conduta ora analisada, pois fará com
que o demandado adote medidas para evitar a repetição de atos de tal natureza.

Nesse  passo,  é  de  se  observar  que  em  casos  de
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responsabilidade contratual,  deverão incidir os juros moratórios    no percentual  de
1%, a contar da citação,   e a correção monetária a contar da data do arbitramento da
indenização, conforme se denota do entendimento firmado no Superior Tribunal de
Justiça, a seguir:

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PLANO
DE  SAÚDE.  RECUSA  DE  COBERTURA
SECURITÁRIA.  DANO  MORAL.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  VALOR  RAZOÁVEL  E
PROPORCIONAL. TERMO INICIAL DOS JUROS
DE  MORA.  DECISÃO  MANTIDA.  1.  A
jurisprudência  do STJ pacificou entendimento no
sentido de que a recusa injusta de plano de saúde à
cobertura  securitária  enseja  reparação  por  dano
moral,  ainda  que  se  trate  de  procedimentos  não
emergenciais, uma vez que gera aflição e angústia
para o segurado, o qual se encontra com sua higidez
físico-psicológica  comprometida,  em  virtude  da
enfermidade. Precedentes. 2. No caso, a recorrente
teve negado o fornecimento de material necessário
para  a  realização  de  procedimento  cirúrgico,
embora formulado oportunamente o requerimento
perante  a  operadora  do  plano  de  saúde.
Indenização fixada de acordo com as peculiaridades
subjetivas do caso. 3. Na linha da jurisprudência do
STJ, tratando-se de responsabilidade contratual,  o
termo  inicial  dos  juros  de  mora  e  da  correção
monetária  incide,  respectivamente,  nas  datas  da
citação  e  do  arbitramento.  Precedentes.  4.  Agravo
regimental  desprovido.  (STJ  -  AgRg no  AgRg no
REsp  1372202/PR,  Rel.  Min.  Antonio  Carlos
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Ferreira,  Quarta  Turma,  Data  do  Julgamento
02/02/2016, DJe 10/02/2016) – negritei.

Por  outro  lado,  é  de  se  manter  a  sentença  no que
tange  à  ausência  de  condenação  do  recorrido,  em  relação  aos  danos  materiais
postulados,  pois,  diante da documentação encartada,  não se vislumbra nos autos
prejuízo patrimonial sofrido pela promovente, tendo em vista que os cheques foram
devolvidos por ausência de provisão de fundos. E,  como cediço, em razão de tal
pleito possuir cunho patrimonial, faz-se mister a comprovação de sua ocorrência, não
bastando apenas a demonstração do seu fato gerador, como ocorreu na hipótese em
apreço. 

Deste modo, não há como se computar, na espécie, os
prejuízos patrimoniais alegados.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL
AO  APELO,  para  reformar  a  decisão  vergastada  e  condenar  o  demandado  no
tocante à indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
devendo incidir sobre tais verbas os juros de mora no percentual de 1% (um por
cento), a partir da citação, e correção monetária, a contar da data do arbitramento
da  indenização,  mantendo,  no  mais,  os  demais  termos  da  sentença.  Por
conseguinte,  com  a  procedência  parcial  do  pedido,  entendo  que  os  honorários
sucumbenciais de R$ 1.000,00 (mil reais), arbitrados em primeiro grau, devem ser
distribuídos entre as  partes  em igual  proporção,  nos  termos do art.  86,  do Novo
Código de Processo Civil.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.
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Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 20 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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