Tribunal da Comarca de
Instância Local Cível

Meritíssimo Juiz de Direito

Armindo, NIF _____, residente em _____ instaura acção declarativa com processo comum contra
Banco dos Empresários, SA,  NIF _____ , com sede em _____ , o que faz nos termos e com os seguintes fundamentos:

Os factos

 01 	O autor é professor na Escola Secundária da _____., recebendo o seu vencimento por crédito em conta e, por exigência da circular nº 1044 da Direcção Geral da Contabilidade Pública, no Banco Réu (doc. 1).
 02 	No dia 08.09.2010 procedeu à abertura de conta individual nessa entidade bancária, agência da Cruz de Pau.
 03 	A partir dessa data movimentou a conta nº 1501000.
 04 	No dia 22 de Junho de 2012, o autor emitiu o cheque nº 8318766448, sacado sobre a supra citada conta no montante de 2.000€.
 05 	Depositando-o na conta de que é titular no banco _____, (doc. 2).
 06 		No dia 26 de junho, o autor foi surpreendido pela devolução do mesmo com indicação de falta de provisão, apesar de nessa data o Banco Réu já possuir ordem da Escola Secundária da Amora para creditar o vencimento, pelo que, dentro do prazo legal de 10 dias, o autor dirigiu-se ao balcão da referida instituição bancárias para se inteirar da situação,
 07 		elaborando a justificação e entregando-a de imediato, ficando convicto de que a situação estava regularizada (doc. 3).
 08 	Quatro anos mais tarde, em 21 de Agosto de 2016, o autor impossibilitado de se dirigir ao balcão da Ré, como era habitual, emitiu o cheque nº 4718766452, sacado sobre a referida conta, depositando-o na conta de que é titular no Banco  _____ .
 09 	Apresentado a pagamento o cheque nº 4718766452 de 21.08.2016 foi pago (doc. 4).
 10 	Decorridos alguns dias, concretamente em 27 de Agosto de 2016, o autor é notificado pelo Banco Réu, agência da Cruz de Pau, da rescisão da convenção de cheques, sem qualquer indicação do tempo de duração da inibição de uso de cheques (doc. 5).
 11 	Uma vez mais se dirigiu ao balcão da referida instituição bancária para que lhe esclarecessem a razão de tal inibição, e aí foi-lhe informado pela funcionária D. Custódia, de que em 2012 ficou inibido internamente da utilização de uso de cheques, por um período de 6 meses.
 12 	Mais foi informado de que deveria ter procedido à devolução dos cheques que tinha em seu poder naquela data e que o fundamento desta segunda inibição foi a utilização de um desses cheques e a referida inibição tivera como consequência a inclusão, pelo Banco de Portugal, do nome do autor, na listagem de utilizadores que oferecem risco.
 13 	O autor até aqui nunca recebeu qualquer notificação, por parte do Banco Réu informando-o de que se encontrava inibido do uso de cheques e que deveria proceder à devolução dos cheques que tivesse em seu poder.
 14 	Perante tal facto, o autor verbalmente explicou toda a situação antes descrita, tendo-lhe sido solicitado que efectuasse uma exposição por escrito, entregando-a no balcão dessa dependência do Banco Réu em 16.09.2016.
 15 	E, logo a partir do dia 30 de Agosto, viu-se o autor confrontado com a informação das entidades bancárias de que é cliente da rescisão da convenção de cheques (doc. 6).
 16 	Perante esta situação, resolveu o autor, em 15 de Outubro de 2016, tomar a iniciativa de solicitar ao Banco de Portugal que, junto da B, procedesse à investigação da responsabilidade desta instituição neste processo e consequentemente da inibição e comunicação da mesma às instituições bancárias (doc. 7).
 17 	Por carta datada de 04.11.2016 recebeu o autor a comunicação do Banco de Portugal - Departamento de Operações de Crédito e Mercados - da decisão de anulação do seu nome da listagem de utilizadores de cheques que oferecem risco (doc. 8).
 18 	O Banco Réu não iniciou qualquer processo no sentido de anular a inclusão do seu nome na listagem de utilizadores de cheques que oferecem risco.
 19 	A omissão do Banco Réu  levou a que o Banco de Portugal, como é da sua competência, informasse as instituições bancárias da inclusão do nome do autor nessa listagem.
 20 	Todo este processo originou desgaste e incómodos ao autor.
 21 	Este incidente diminui o prestígio que o autor possuía junto das instituições de crédito bancárias, bem como a confiança na capacidade para cumprir as suas obrigações.
 22 	Foi recusado ao autor o pedido de empréstimo no valor de 1500€, pelo Crédibanco (doc. 9).
 23 	O bom nome do autor foi posto em causa perante as instituições de crédito e bancárias e seus funcionários, sendo com desconforto que se dirigia à sucursal do Banco Ré, onde chegou a ser tratado com desconfiança e desagrado.
 24 	O autor é pessoa educada e sensível.
 25 	Com todo este processo o autor teve de suportar despesas de deslocações, telefonemas, envio de cartas e despesas com expediente decorrentes da rescisão da convenção de cheques, no valor de 500€ (docs. 10).
 26 	O sistema informático da Ré procedeu à anotação de emissão de cheque sem provisão.
 27 	E, por alteração do programa informático, tal anotação foi efectuada duas vezes, em vez de uma, dando lugar às anotações nºs. 1 e 2, a qual se ignorava que existisse.
 28 	Do que resultou ter ficado a constar dos registos informáticos da Ré, embora erradamente, uma inibição do uso de cheque por 6 meses em relação ao autor.
 29 	Mas então, não foi efectuada qualquer comunicação ao Banco de Portugal.
 30 	Porém, com a apresentação a pagamento de outro cheque da mesma conta, o programa informático da ré, partindo do registo da inibição do uso do cheque anterior pelo período de 6 meses, embora errado, desencadeou uma inibição do uso do cheque por dois anos e a rescisão da convenção de cheque entre autor e réu.
 31 	Foi só quando o autor se apresentou perante a ré, na sequência da carta a que se refere supra, a chamar a atenção desta para a indevida rescisão da convenção de cheque, é que a ré se apercebeu do erro informático que determinou a rescisão da referida convenção.
 32 	Em concreto, a ré desencadeou junto do Banco de Portugal o processo de rescisão da convenção de cheques relativamente ao autor, vindo este a ficar inibido do uso de cheques pelas entidades bancárias de que é cliente. 
 33 	Esta situação ficou a dever-se ao facto de, erradamente, constar dos registos informáticos da ré uma inibição do uso de cheques relativa ao ora autor. 
 34 	Nenhuma responsabilidade recai sobre o autor pelo erro cometido. 
 35 	Acresce que a ré não diligenciou, como devia, para evitar tal situação, nem sequer para posteriormente a corrigir. 
 36 	A ré actuou, obviamente, com culpa, consistindo esta na omissão da diligência exigível ao agente. Esta mera culpa ou negligência, quer se considere culpa consciente, caso em que a ré não terá tomado as providências necessárias por ter com incúria confiado em que o facto ilícito se não verificaria, ou se considere culpa inconsciente, caso em que por descuido ou imperícia a ré não chegou sequer a conceber a possibilidade de o facto se verificar, a verdade é que a conduta é censurável. 
 37 	Ora, uma entidade bancária prestigiada como é o Banco Réu não pode negligenciar condutas que acarretem danos aos seus clientes. Os poderosos e necessários meios informáticos de que a ré dispõe permitem evitar erros grosseiros como o que aconteceu. 
 38 	Conclui-se assim que existiu por parte do Réu uma falta de dever objectivo de cuidado, tanto no aspecto objectivo (grau de diligência necessária), como sob o ponto de vista subjectivo e concreto (grau de diligência possível em face das circunstâncias reais do caso e da capacidade da ré). Cai-se assim na negligência que, atenta a qualidade de agente, é grave. 
 39 	Ser privado sem motivo do uso dos cheques com a carga negativa de descrédito, ofensa ao bom nome e à dignidade que tal acarreta, justifica receber uma indemnização pois, sofreu, obviamente, danos não patrimoniais relevantes. 

O Direito

«Está-se no campo da responsabilidade civil extracontratual, que resulta de violação de um dever geral de abstenção contraposto a um direito absoluto, no caso concreto o direito de personalidade. 
São conhecidos os pressupostos da responsabilidade civil: Facto voluntário; ilicitude; culpa; dano; nexo causal entre o facto e o dano (artigo 483º do C. Civil). (…)
O nosso ordenamento jurídico consagra o primado da responsabilidade subjectiva, ou seja, assente na culpa, só existindo obrigação de indemnizar independentemente de culpa nos casos especificados na lei (artigo 483º nº 2 do C. Civil). 
Assiste-se hoje a uma forte tendência no sentido de aumentar a extensão da responsabilidade objectiva ou pelo risco, o que se justifica, antes de mais, pela necessidade de defesa do lesado face ao enorme aumento de riscos que o desenvolvimento tecnológico da sociedade industrial acarreta - Prof. Mota Pinto - “Teoria Geral do Direito Civil”, 3ª ed., pág. 121. 
Certo é porém que o nosso ordenamento jurídico continua a exigir como regra geral a culpa como pressuposto normal da responsabilidade civil, estabelecendo o referido artigo 483º uma cláusula geral de responsabilidade civil subjectiva. 
Agir com culpa significa actuar por forma a que a conduta do agente seja pessoalmente censurável ou reprovável e o juízo de censura ou de reprovação dessa conduta só se pode apreciar no reconhecimento, perante as circunstâncias concretas do caso, de que o obrigado não só devia, como podia ter agido de outro modo. O juízo de culpa, censurando o comportamento do agente, existe quando este adoptou determinada conduta, estando, de acordo com a lei, obrigado a seguir conduta diferente - Prof. Antunes Varela - “Das Obrigações em Geral” II, 7ª ed., pág. 97; Prof. Menezes Leitão - “Direito das Obrigações” I, pág. 278. (…)
Escreve o Prof. Antunes Varela, obra citada, I, pág. 395 que “o grau de reprovação ou de censura será tanto maior quanto mais ampla for a possibilidade de a pessoa ter agido de outro modo e mais forte ou intenso o dever de o ter feito”. (…)
A ré está assim obrigada a indemnizar o autor pelos prejuízos sofridos. (…)
À indemnização por danos não patrimoniais não é estranha, também, diga-se, a ideia de reprovar no plano civilístico e com meios próprios do direito privado a conduta do agente - Em sentido próximo se decidiu no Ac. RL de 05.03.96, CJ II, pág. 71, com o mesmo relator. 
A factualidade apurada revela danos para o autor suficientemente graves para merecerem a tutela do direito. (…)
Há em primeiro lugar ofensa ao crédito do autor, considerando o artigo 484º do C. Civil como facto antijurídico susceptível de gerar responsabilidade civil, a afirmação ou a difusão de facto capaz de prejudicar o crédito de qualquer pessoa. Por crédito entende-se tudo o que se refere ao prestígio económico de pessoa, às suas disponibilidades e qualidades de exactidão, procedência e diligência que interessam à confiança financeira - Prof. Capelo de Sousa - “O Direito Geral de Personalidade”, pág. 249, citando o Prof. Orlando de Carvalho. 
Mas há também uma ofensa à sua personalidade fazendo incorrer em responsabilidade civil o seu autor, nos termos do artigo 70º do C. Civil, que consagra a tutela geral da personalidade 
Tem o Supremo entendido que a importância a fixar deve constituir uma efectiva possibilidade compensatória para responder actualizadamente ao comando do artigo 496º do C. Civil - Por todos o Ac. do STJ de 11.09.99, CJ, Tomo III, pág. 89. 
Não há um preço para os direitos de personalidade, mas tem que se impor um preço a quem os viole. » Acórdão do Supremo Tribunal de Justiça de 24-10-2002 Processo:  02A2402 Relator: PINTO MONTEIRO 

Considera o A. que 7.500€ a título de danos não patrimoniais é uma indemnização justa a receber pelo A. pelos danos causados pelo Banco Réu.

Termos em que, nos mais de Direito e com o mui douto suprimento de Vossa Excelência, deve a presente acção ser julgada procedente por provada e, em decorrência ser o Banco Réu condenado a pagar ao A. uma indemnização de € 7.500,00, acrescida de juros vincendos após citação até integral pagamento.

Valor da acção: 7.500€
Junta: procuração forense, 10 documentos e DUC comprovativo do pagamento da taxa de justiça.

Testemunhas, cuja notificação se requer: nome, profissão e morada.

O Advogado

