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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 

0062213-80.2011.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é 

apelante/apelado BERTOLO FOMENTO MERCANTIL LTDA-M E, é 

apelado/apelante MANOEL DUTRA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA),

ACORDAM, em 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de 

São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento à apelação, prejudicado 

o recurso adesivo. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este 

acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RICARDO 

PESSOA DE MELLO BELLI (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.

São Paulo, 9 de março de 2015. 

João Camillo de Almeida Prado Costa
RELATOR

Assinatura Eletrônica



PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

Apelação nº 0062213-80.2011.8.26.0576 Voto nº 20927 2

VOTO N. 20927
APELAÇÃO N. 0062213-80.2011.8.26.0576
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
JUIZ DE 1ª INSTÂNCIA: PAULO SÉRGIO ROMERO VICENTE 
RODRIGUES
APELANTES: BERTOLO FOMENTO MERCANTIL LTDA. ME e 
MANOEL DUTRA DA COSTA
APELADOS: OS MESMOS

RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos morais. Alegação 
de indevida devolução de cheques por insuficiência de 
fundos com o subsequente protesto e inscrição do nome do 
autor em cadastros de inadimplentes. Hipótese em que foi 
aberta conta corrente em nome do autor, por estelionatário, 
que se valeu de seus dados pessoais. Consideração de que a 
faturizadora desconhecia a ação fraudulenta e agiu no 
exercício regular de direito ao promover o protesto e 
restrição cadastral resultante da devolução de cheques por 
insuficiência de fundos. Culpa exclusiva, seja do banco, 
seja do terceiro golpista. Sentença de procedência 
reformada. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso 
interposto pela ré provido, prejudicado o adesivo 
manifestado pelo autor.

Trata-se de apelação e recurso adesivo interpostos contra a r. 
sentença de fls. 197/198 verso, de relatório adotado, que, em ação de indenização 
por danos morais, julgou procedente o pedido inicial.

Recorre a ré, sustentando, em síntese, que, antes de protestar 
os cheques, tentou localizar o correntista, acrescentando que não faz o autor jus a 
indenização por danos morais, tendo em vista que agiu em seu estrito direito de 
protestar e registrar o nome do autor em órgãos restritivos de crédito. Atribui 
eventual culpa, pela emissão dos cheques fraudados, ao Banco do Brasil, que 
permitiu a abertura e movimentação de uma conta corrente de forma irregular. 
Postula o reconhecimento da improcedência do pedido inicial, com a inversão dos 
ônus sucumbenciais.

Em seu recurso adesivo, aduz o autor, em resumo, que se 
impõe a majoração do valor da indenização, haja vista que o importe estabelecido na 
sentença não atinge a finalidade pedagógica e punitiva buscada pelo legislador, 
postulando sua elevação para o montante de R$ 40.000,00.

Os recursos são tempestivos, isento o do autor, preparado o da 
ré, e foram respondidos. 
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É o relatório.

Bem ao contrário do que aduz o autor, agiu a faturizadora no 
exercício regular do seu direito ao protestar os cheques e inscrever o nome do autor 
em cadastro de inadimplentes pela devolução, por insuficiência de fundos (fls. 
66/67), porquanto recebeu aludidos cheques no regular desenvolvimento de sua 
atividade de fomento mercantil, tendo sido as cártulas devolvidas pela casa bancária 
por falta de provisão de fundos [alíneas 11 e 12 (fls. 133/135)], inexistindo, no 
momento em que a ré recebeu os cheques impugnados, qualquer indício de fraude na 
sua emissão.

Oportuno é realçar que comprovou a empresa de factoring ter 
realizado prévia consulta aos cadastros de inadimplentes em momento precedente ao 
protesto dos cheques (fls. 142/144), a evidenciar a configuração da excludente de 
responsabilidade civil da faturizadora, por culpa exclusiva de terceiros [no caso, do 
banco e do estelionatário que se valeu dos documentos pessoais do autor para a 
abertura da referida conta corrente bancária (fls. 45/46 e 175/177)], valendo 
acrescer, neste passo, que a ré também foi lesada por receber cheques do golpista, 
que nunca lhe foram pagos.

De fato, tendo a recorrente efetuado consulta aos órgãos de 
proteção ao crédito e atento à circunstância de que os cheques foram devolvidos 
pelas alíneas 11 e 12 (insuficiência de fundos), nunca por motivo de divergência de 
assinatura, furto, roubo, extravio ou mesmo sustação pelo emitente, tem-se que a ré 
recebeu os cheques por via regular (fls. 119/122), dúvida não remanesce de que, no 
caso em cotejo, não tinha ela como supor que eram falsas as cártulas, por isso que 
não se vislumbra na espécie a configuração de ato ilícito, o que afasta o seu dever de 
indenizar.

Tem-se, portanto, que inexiste nos autos elemento probante 
que possa respaldar a alegação de que a conduta da faturizadora tenha configurado 
ato ilícito hábil a gerar danos morais indenizáveis, haja vista que a ação fraudulenta 
de terceiro e o fato de que, desconhecendo o golpe de que também foi vítima, agiu a 
ré no exercício regular de direito ao protestar os cheques e inscrever o nome do autor 
em cadastro de inadimplentes, pois tinha em mãos cheques devolvidos sem 
pagamento, por insuficiência de fundos, pela casa bancária (fls. 133/135).

Neste sentido, há precedentes nesta Corte:
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“Apelação. Ação Declaratória c. c. indenização por danos 
morais. Preliminares afastadas. Protesto de cheque. Devolução pelas alíneas 11 e 12 
que não era indicativa de qualquer irregularidade com o título. Ausência de conduta 
negligente da Ré, que atuou no exercício regular de seu direito. Dever de indenizar 
não caracterizado em relação à Ré. Pretensão que deve ser dirigida em face da 
instituição financeira que possibilitou a abertura da conta com documentos 
adulterados e liberou o uso de talão de cheques. Sentença reformada, para afastar a 
condenação em dano moral, além de alterada a sucumbência para recíproca. 
Preliminares rejeitadas. Recurso provido em parte.” (Apel.

0002384-02.2009.8.26.0363, Rel. Des. João Pazine Neto, j. 
10-09-2013).

“Ação declaratória de inexigibilidade de título cumulada com 
danos morais - Abertura de conta corrente por terceiro em nome da autora - Cheque 
emitido para pagamento de mercadoria - Ré que tomou as providências cabíveis para 
o recebimento do título - Devolução do cheque por insuficiência de fundos - 
Empresa ré que não tinha como saber que a cártula foi devolvida em decorrência da 
prática de ato ilícito - Inserção dos dados da autora nos cadastros de proteção ao 
crédito - Ré que agiu no exercício regular do seu direito - Lesão anímica não 
configurada - Existência de outras anotações em nome da autora - Aplicação da 
Súmula 385, STJ - Sentença mantida - Recurso não provido.” (Apel. 9131472-
93.2008.8.26.0000, Rel. Des. Marcia Regina Dalla Déa Barone, j. 24-10-2013).

“APELAÇÃO - Inexistência de Relação Jurídica, 
Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais - Inexistência de 
relação jurídica reconhecida - Abertura de conta junto a instituição financeira em 
nome do autor por terceiro falsário, com emissão de cheques - Apontamento do 
nome do autor junto aos órgãos de proteção ao crédito - Título devolvido pelo 
Banco por ausência de fundos - Aparente idoneidade do cheque - Ré que agiu de boa-
fé e no exercício regular de um direito - Empresa que não tinha como saber que a 
cártula provinha de conta aberta de forma fraudulenta - Dano moral afastada - 
Decisão reformada. Recurso provido.” (Apel. 0001591-92.2009.8.26.0030, Rel. Des. 
Egidio Giacoia, j. 13-11-2012).

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cheque protestado por 
falta de pagamento Registro do protesto no SCPC - Pedido declaratório acolhido  
Cheque falsificado - Cheque devolvido pelo banco sacado por insuficiência de 
fundos - Comerciante que não tinha como saber que o cheque era falso - Exercício 
regular de direito (art. 188, I do CC) Responsabilidade excluída por culpa exclusiva 
de terceiro (art. 14, § 3º, II do CDC) - Inexistência de ato ilícito - Pedido de 
indenização por danos morais rejeitado - Sucumbência recíproca caracterizada - 
RECURSO DESPROVIDO.” (Apel. 0138667-11.2010.8.26.0100, Rel. Des. 
Alexandre Marcondes, j. 22-10-2013).
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Destarte, tendo em vista a ação de terceiro, que se valeu dos 
dados pessoais do autor para a abertura de conta corrente bancária, bem assim a 
devolução dos cheques emitidos pelo golpista por insuficiência de fundos, o protesto 
e a restrição cadastral daí resultante expressou exercício regular de direito da ré 
[também lesada pela ação negligente do banco e pelo fraudador], razão pela qual sua 
conduta não configurou danos morais, o que está a justificar a reforma da r. sentença 
que julgou procedente o pedido inicial para afastar a imposição à recorrente do 
pagamento de indenização, cumprindo destacar, como remate, que, em anterior ação 
declaratória de inexistência de débito já havia sido reconhecida a inexigibilidade dos 
cheques em cotejo nesta causa (fls. 45/46).

Em suma, acolho a apelação e julgo improcedente o pedido 
inicial, prejudicado, em consequência, o recurso adesivo, arcando o autor com o 
pagamento das custas, das despesas processuais e dos honorários advocatícios 
arbitrados, por apreciação equitativa, em um mil e quinhentos reais, observada a 
regra contida no artigo 12, da Lei n. 1.060/50.

Ante o exposto, dou provimento à apelação, prejudicado o 
recurso adesivo.

JOÃO CAMILLO DE ALMEIDA PRADO COSTA

                     Desembargador Relator

                        (assinatura digital)
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