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EMENTA:  <  APELAÇÃO C ÍVEL .  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CHEQUE
SUSTADO. CONTRA-ORDEM DO EMITENTE. DEVOLUÇÃO DO TÍTULO
AO CREDOR.  FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO
COMPROVADA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1) A teor do art. 36 da Lei
7.357/1985, não compete ao Banco sacado questionar a contra-ordem do
emitente do cheque. 2) Todavia, a devolução do cheque sustado deve ser
feita ao credor (portador do título), a fim de possibilitar o exercício dos
direitos cambiários inerentes ao título. 3) Assim, a instituição financeira não é
responsável civilmente perante o emitente do cheque pela devolução do
título ao portador. >

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1.0338.13.003956-7/001 - COMARCA DE ITAÚNA -
APELANTE(S): JOSÉ MÁRCIO MOREIRA SANTIAGO - APELADO(A)(S):
CREDIUNA  - COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITAÚNA LTDA.

A C Ó R D Ã O

      Vistos etc., acorda, em Turma, a 11ª CÂMARA CÍVEL do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, na conformidade da ata dos julgamentos,
em <NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO>.

DES. MARCOS LINCOLN

RELATOR.
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O DES. MARCOS LINCOLN (RELATOR)

V O T O

      < Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ MÁRCIO
MOREIRA SANTIAGO da sentença de fls. 95/100, pela qual a MMª Juíza de
primeiro grau, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor da
CREDIUNA- COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ITAÚNA LTDA,
julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento
das custas processuais e dos honorários sucumbenciais de R$800,00
(oitocentos reais).

      Nas razões recursais de fls. 102/107, o autor, ora apelante, sustentou,
em síntese, que "o banco apelado realizou indevidamente uma troca de
cheques do requerente, inclusive endossando o referido cheque, sendo que
o mesmo já estava sustado no momento da transação" (sic, fl. 103).
Asseverou que os danos morais e materiais teriam sido comprovados. Por
fim, pugnou pela reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos da
inicial. Alternativamente, pleiteou a minoração dos honorários sucumbenciais.

      Contrarrazões às fls. 111/116.

      É o breve relatório.

      Passo a decidir.

      Colhe-se dos autos que o autor-apelante ajuizou esta ação, ao
argumento de que teria emitido um cheque no valor de R$1.500,00 (mil e
quinhentos reais), para pagamento de um serviço de conserto de telhado.

      Esclareceu que o portador do título repassou o cheque para
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terceiro "e este último efetuou o desconto do título no Banco Requerido,
antecipadamente, realizando uma troca de cheque por desconto de alguma
taxa. Sendo que o Banco Requerido ficou com a custódia do cheque até a
data que este deveria ser descontado, uma vez que passou a ser o novo
proprietário do título em questão" (sic, fl. 03).

      Alegou que, em razão do desfazimento do negócio que gerou a emissão
do cheque, sustou o título, sendo que, em 05/11/2012, o cheque foi devolvido
pelo "motivo 21" (cheque sustado), porém, não teria sido informado pelo
banco réu da tentativa de compensação da cártula, tampouco teria recebido
o cheque sustado, o qual foi devolvido para o portador (descontante), razão
pela qual ajuizou esta ação indenizatória.

      Citada, a Cooperativa ré apresentou contestação, esclarecendo que "o
requerente realizou um negócio jurídico e para o pagamento emitiu um título
de crédito, a saber um cheque, que é uma ordem de pagamento a vista. [...]
O título podia seguir livremente já que não estava em seu verso consignado
a sua vinculação a nenhum negócio muito menos estava nominal a
beneficiário determinado" (sic, fl. 28). Asseverou que o portador do título
descontou e recebeu antecipadamente o valor do cheque, por meio de um
contrato de desconto de título; que, quando do vencimento da data prevista
no cheque, o título teria sido apresentado para compensação, porém foi
devolvido pelo motivo 21; que, em razão da devolução do cheque, a cártula
teria sido restituída ao "descontante", sendo que este teve que quitar o
contrato de desconto.

      Instruído o feito, foi proferida a sentença recorrida, pela qual a MMª Juíza
de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial.

      Esses são os fatos.

      Pois bem.
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      No caso em comento, devem ser aplicadas as disposições do Código de
Defesa do Consumidor.

      E, sobre a responsabilidade do banco, o CDC preceitua que:

"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.

§1° 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;

III - a época em que foi fornecido."

      Contudo, na espécie, como bem salientado na sentença, a causa do
evento danoso foi a restituição do cheque sustado ao portador
("descontante").

      Assim, tendo o emitente sustado a compensação do cheque, compete ao
Banco réu-apelado sustar o título, sem questionar a contra-ordem do
emitente da cártula, a teor do art. 36 da Lei 7.357/1985, e devolver o título ao
credor, in verbis:

Art. 36. Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador
legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado, por
escrito, oposição fundada em relevante razão de
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direito.

§1º A oposição do emitente e a revogação ou contra-ordem se excluem
reciprocamente.

§2º Não cabe ao sacado julgar da relevância da razão invocada pelo
oponente".

      Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CHEQUE SUSTADO. DEVOLUÇÃO DO
TÍTULO AO DEVEDOR. CREDOR IMPEDIDO DE EXERCER SEU DIREITO
CAMBIÁRIO. ABALO DE CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

1. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"
(Súmula 211).

2. Na forma do art. 69 da Lei dos Cheques (Lei n. 7.357 de 1985), "fica
ressalvada a competência do Conselho Monetário Nacional, nos termos e
nos limites da legislação especifica, para expedir normas relativas à matéria
bancária relacionada com o cheque". Ainda dispõe o art. 11, inciso VI, da Lei
n. 4.595 de 1964, competir ao Banco Central do Brasil "regular  a execução
dos serviços de compensação de cheques e outros papéis".  Por outro lado,
por força do art. 22, incisos I e VI, da Constituição Federal,  compete
privativamente à União legislar sobre direito comercial, sistema  monetário e
títulos.

3. Por isso, o Governo Estadual não tem atribuição para emitir normas
relativas a procedimentos bancários, notadamente as concernentes a
descontos de cheques.

4. Com efeito, ao entregar os cheques sustados ao devedor, ao invés de fazê
-lo ao credor, a impedir o exercício de direitos cambiários inerentes aos
títulos, o Banco cometeu ato ilícito e deve indenizar o
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credor pelo dano moral experimentado, fixado em valor consentâneo com as
circunstâncias  do caso concreto (R$10.000,00).

5. Recurso conhecido em parte, porém não provido. (REsp 896.867-PB, Min.
Luiz Felipe Salomão, D.J.20/05/2011). (grifei).

       Destarte, conforme precedentes dos Tribunais Superiores, o título
sustado deve ser devolvido ao credor, portador da cártula, possibilitando o
exercício dos direitos creditórios, de modo que na espécie a Cooperativa ré-
apelada não praticou qualquer ato ilícito, não havendo que se falar em
reforma da sentença.

      Por fim, cumpre ressaltar que não há que se falar em minoração da verba
fixada a título de honorários advocatícios, já que obedecidos os critérios
entabulados no art. 20, § 4º do CPC.

      CONCLUSÃO

      Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO,
mantendo incólume a sentença.

      Custas recursais, pelo apelante.>

              <>

DES. WANDERLEY PAIVA (REVISOR) - De acordo com o(a) Relator(a).

DES. ALEXANDRE SANTIAGO - De acordo com o(a) Relator(a).

               SÚMULA: "NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO"
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