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SENTENÇA 

  

I RELATÓRIO 

  

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais com pedido de tutela de 

urgência oposta por Associação dos Gestores Governamentais do Estado da Bahia (AGGEB) em face do 

Banco Bradesco. 

  

Na petição inicial, de ID 33563941, a parte autora narra que é consumidora dos serviços bancários 

prestados pela empresa ré, sob a agência nº 03571 e Conta nº 0060204-3. Alega ter percebido descontos 

reiterados e desconhecidos que somados totalizam a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais). 

  

Ao investigar a situação, identificou que as assinaturas constantes nos cheques descontados (nº 323 a 

325, 328 a 330, 332 a 336) eram distintas das assinaturas cadastradas/autorizadas. Em razão disso, comunicou 

ao Réu o ocorrido, bem como registrou Boletim de Ocorrência no 16º DT da Pituba – B.O. Nº 19- 00227, em 

10 de janeiro de 2019. 

  



Por fim , aduz que o Banco Réu foi comunicado em janeiro de 2019 e restituiu os valores em maio do 

mesmo ano, no entanto, até a presente data o Requerido vem permitindo a continuidade das lesões e ilicitudes 

perpetradas contra a consumidora. 

  

Por todo o exposto, pede, em síntese, a concessão da tutela de urgência; a procedência da ação para 

confirmar a tutela de urgência, determinar que o banco acionado se abstenha em compensar cheques com 

assinaturas de terceiros e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais diante do 

desrespeito e constrangimento, no valor não inferior a R$ 10.000,00 reais (dez mil reais); a inversão do ônus 

da prova. 

  

Documentos de IDs 33563971 a 33564800 acompanham a peça inicial.  

  

Decisão interlocutória, de ID 34435404, concede a tutela de urgência e inverte ônus probatório, nos 

termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90. 

  

O Banco Bradesco apresentou Contestação de ID 42402126. Argumenta, em sede preliminar, a falta 

de interesse de agir da parte autora. No mérito, defende que quando do recebimento dos cheques, não se 

vislumbrou irregularidades e quando comunicado da situação ressarciu todos os valores indevidamente 

compensados. Além disso, aduz que o pleito autoral é uma tentativa de recuperar-se de um eventual prejuízo 

ao qual ela própria deu causa, pretendendo com isto imputar a responsabilidade ao Banco Bradesco. Diante 

disso, requer que sejam afastados o pedido de que seja a Ré condenada pelos alegados danos materiais, mas 

acaso sobrevenha condenação em indenização por danos morais, sejam eles arbitrados prudentemente em 

valor não superior a 01 (um) salário mínimo. 

  

Termo de audiência de conciliação, de ID 42469646. Partes inconciliadas. 

  

A parte autora apresentou réplica, de ID 46020018. Reitera a exordial em todos seus termos requerendo 

a procedência integral da ação.  

  

Despacho, de ID 49767612, anuncia o julgamento antecipado da lide. 

  

É o relatório. Decido. 

  

II FUNDAMENTAÇÃO  

  

O julgamento antecipado da lide se faz autorizado com base no artigo 355, inciso I, do CPC, eis que a 

questão de mérito é unicamente de direito, não sendo necessária a produção de outras provas.   



          

Antes de analisar o mérito da ação, passo a decidir as preliminares arguidas pelo réu. 

  

DA FALTA DE INTERESSE DE AGIR 

  

O interesse de agir, como uma das condições da ação, refere-se ao binômio da utilidade-necessidade, 

sendo necessário para a sua comprovação a demonstração de que sem o exercício da ação, por meio do 

processo, a pretensão não poderia ter sido satisfeita. Da análse dos autos, verifica-se que a demanda buscada 

pela parte autora guarda fundamento para análise processual, vez que busca a responsabilização do banco 

acionado por supostas fraudes ocorridas nas transações bancárias por cheque. 

  

Desse modo, rejeito a preliminar e passo ao mérito da ação. 

  

MÉRITO 

  

A relação jurídica firmada entre as partes possui natureza consumerista, visto que se mostram presentes 

os elementos subjetivos e objetivos previstos nos arts. 2º e 3º do CDC. Por conseguinte, a presente demanda 

deve ser compreendida a partir das normas de ordem pública e interesse social do Código de Defesa do 

Consumidor e do microssistema consumerista como um todo. 

  

Destaca-se que, dentro desse universo, a responsabilidade é de cunho objetivo, nos termos do art. 14, 

caput, do CDC, necessitando-se tão somente a apresentação da ocorrência do fato, do dano e do nexo causal, 

sem análise da culpa. Previsão afastada na hipótese de defeito inexistente e culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiros, segundo o §3º do mesmo diploma normativo. 

  

Como bem apontado pelo Min. Gilmar Mendes no voto proferido para o paradigmático Recurso 

Extraordinário (RE) 828.040, nos casos de responsabilidade objetiva, em demanda judicial, incumbe tão 

somente provar a existência do dano, do ato ilícito e do nexo de causalidade.  

  

O sistema protetivo enunciado pela legislação consumerista conferiu a inversão do ônus da prova, o 

qual busca facilitar ao consumidor a defesa de seus direitos em face de danos causados por fornecedor. Nesse 

sentido, o ônus da prova configura direito básico do consumidor, disposto no art. 6º, inc. VIII, do CDC, que 

pode ser pleiteado no processo civil, a critério do juiz, quando for verossímil a alegação ou quando o 

consumidor for hipossuficiente.  

  

A parte autora objetiva que o requerido se abstenha de compensar cheques com assinaturas distintas 

das previamente cadastradas/autorizadas na conta nº 0060204-3 da agência nº 03571, em razão da suposta 

continuidade das lesões e ilicitudes, bem como seja condenada a reparar os danos morais desencadeados. 



  

No extrato mensal, de ID 33563971, verifica-se o registro das transações financeiras na Ag: 3571, CC: 

0060204-3, entre 01/11/2018 e 17/05/2019. Descrevo o seguinte histórico de compensação de cheques: 

19/11/2018, cheque nº 328, R$ 4.000,00; 05/12/2018, cheque nº 329, R$ 3.500,00; 02/01/2019, cheque nº 335, 

R$ 4.000,00; 08/01/2019, cheque nº 330, R$ 499,00; 10/01/2019, cheque nº 336, R$ 499,00; 12/02/2019, 

cheque nº 333, R$ 499,00; 21/02/2019, cheque nº 334, R$ 499,00; 15/03/2019, cheque nº 323, R$ 495,00; 

03/04/2019, cheque nº 332, R$ 499,00; 09/04/2019, cheque nº 324, R$ 495,00; 25/04/2019, cheque nº 325, 

R$ 495,00. O reembolso de cada cheque compensado foi realizado nas datas 04/12/2018, 11/12/2018, 

10/01/2019, 12/02/2019, 22/04/2019.  

  

A Presidente da AGGEB, Daniella Souza de Moura Gomes, o Vice-presidente Hélio Brito Júnior e o 

Diretor Administrativo-Financeiro Adson de Oliveira Andrade são as pessoas autorizadas para as transações, 

cujas assinaturas encontram-se no ID 33564115. Comparando as assinaturas presentes no documento com os 

cheques (ID 33564005) que foram compensados, é notória a discrepância. Ressalta-se que em mais de um 

cheque o nome do terceiro que utilizou as folhas aparece de forma clara e é diverso dos autorizados para a 

movimentação financeira.  

  

O histórico demonstra que logo realizada a comunicação ao Banco, os cheques foram restituídos à 

Associação. Na Contestação, em nenhum momento a instituição financeira negou a fraude ocorrida.  

  

Sobre fraude em transações financeiras, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), na Súmula 479, dispõe 

que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a 

fraude e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.  

  

É inegável que houve falha de segurança que deveria ter sido observada nas transações financeiras. O 

fato de ocorrer diversas compensações fraudulentas, de valores elevados, inclusive, já demonstra alerta ao 

banco sobre anormalidade. Onze operações sequenciais, em valores elevados e discrepantes dos hábitos de 

consumo da autora, deveriam ter despertado a atenção do Banco Réu de que as operações eram suspeitas.  

  

Era ônus provar que adotou as técnicas de segurança em suas operações, mas a contestação nada 

corrobora neste sentido. 

  

Logo, o serviço prestado foi defeituoso, não foi prestada a devida segurança que o consumidor pode 

esperar de forma mínima. Não sendo acobertado pelas excludentes de responsabilidade objetiva e havendo a 

conduta, o nexo de causalidade e o dano, a responsabilidade objetiva do réu é manifesta.  

  

É dever da instituição financeira se abster de compensar cheques que não estejam vinculados a pessoas 

autorizadas/cadastradas, não podendo o consumidor, de forma recorrente, ter que interpelar o banco para 

realizar o serviço de verificação, o que aconteceu, diga-se de passagem, onze vezes. 

  

https://www.google.com/maps/search/324,+R$+495?entry=gmail&source=g


Em relação aos danos morais arguidos, a Constituição Federal, no art. 5º, inc. V e X, traz 

expressamente a possibilidade de reparação por danos morais. O próprio CDC, no art. 6º, inc. VI, aborda que 

a reparação de danos patrimoniais e morais é direito básico do consumidor. O fato de onze transações 

financeiras fraudulentas terem ocorrido com necessidade de cobrar a resolução da ocorrência ultrapassa os 

limites do considerado mero dissabor, sendo necessária condenação em caráter punitivo. 

  

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, é razoável a reparação por danos 

morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

  

III DISPOSITIVO  

  

Em razão do exposto e por tudo o que, no mais, consta dos autos, julgo PROCEDENTES os pedidos 

para: manter os efeitos da tutela de urgência, na qual determina que o Banco Acionado se abstenha de 

descontar cheques em favor de terceiros não autorizados, estranhos à relação bancária em voga, na conta nº 

0060204-3 da agência nº 03571, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais); II - condenar o réu 

ao pagamento da reparação, a título de danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a devida 

incidência de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, do STJ) e juros de mora em 1% a 

partir da citação.  

  

Por força do princípio da sucumbência, condeno a parte demandada ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios que ora fixo em 15% do valor da condenação, em conformidade com o 

art. 85, § 2º, do CPC. 

  

P.R.I. 

  

SALVADOR - REGIÃO METROPOLITANA/BA, 10 de junho de 2022. 

  

MOACIR REIS FERNANDES FILHO 

Juiz de Direito 

 


