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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  APRESENTAÇÃO 
ANTECIPADA DE CHEQUE. DANO MORAL PRESUMIDO. 
SÚMULA  370  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR ARBITRADO SEM 
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 
DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO VALOR QUE 
SE IMPÕE. PROVIMENTO PARCIAL.

A apresentação de cheque antes da data avençada é passível 
de  indenização,  independentemente  da  comprovação  do 
prejuízo sofrido, uma vez que os abalos de ordem moral são 
presumidos. 

O quantum indenizatório deverá conter efeito pedagógico da 
condenação,  pois  deve  servir  para  evitar  a  reincidência, 
obedecendo  os  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade. Todavia, a reparação do dano moral deve 
possibilitar  uma  satisfação  compensatória,  sem  provocar 
enriquecimento indevido à vítima.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento parcial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Metal Gondolas 
Ind de Gondulas Ltda/ T&K Empreendimentos Imobiliarios Ltda,  hostilizando 
sentença (fls. 56/58) do Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, 
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por José 
Marcelo de Albuquerque Melo. 

A  sentença  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos, 
condenando a promovida ao pagamento da quantia de R$ 8.000,00 a título de 
danos morais,  por entender evidente a responsabilidade civil  da empresa pelo 
depósito de cheque de forma antecipada, fls. 56/58. 

Em suas razões, fls. 60/69, a recorrente sustenta que o dano 
moral  advindo  da  apresentação  antecipada  de  cheque  pré-datado  não  é 
presumido, devendo a parte comprovar à sua existência no caso concreto, o que 
não aconteceu, e que a compensação antecipada do cheque se deu somente 2 dias 
antes, não tendo  ocorrido a devolução ante a existência de saldo suficiente. Por 
fim, postula o provimento do apelo para que seja reformada a sentença, julgando 
totalmente improcedentes os pedidos, ou caso não seja esse o entendimento, pela 
redução do quantum indenizatório. 

Contrarrazões,  fls.  74/78,  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 85/89, 
opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória. 

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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Extrai-se dos autos que José Marcelo de Albuquerque Melo 
ingressou com a presente ação após ter sido surpreendido com a compensação 
antecipada de cheque pré-datado emitido em favor da Metal  Gondolas Ind de 
Gondulas Ltda/ T&K Empreendimentos Imobiliários Ltda.

O Juízo a  quo condenou a promovida ao pagamento de R$ 
8.000,00 a título de danos morais.

Insurge-se  a  apelante  contra  o  julgamento  de  procedência 
parcial  da  exordial,  sob  o  fundamento  de  que  a  apresentação  antecipada  do 
cheque  não  causou  dano  moral  ao  apelado/autor,  e  que  caso  seja  mantida  a 
condenação, o valor fixado a título de dano moral deve ser minorado. 

Pois bem.

Inexistindo dúvidas de que o título foi apresentado de forma 
diferente da pactuada, ou seja, antes da data prevista para desconto, evidenciada 
ficou a atitude negligente da apelante. 

Nesse aspecto, a lesão exige reparação, visto ser essa a única 
forma  de  compensar  a  ofensa  imaterial  sofrida,  já  que  houve  violação  do 
patrimônio subjetivo do autor da ação.

É cediço, portanto, que a honra subjetiva é a valoração que 
cada um tem de si, porquanto, ao ser ferida, o conforto encontrar-se-á por meio de 
compensação pecuniária.

É de se destacar, que o Superior Tribunal de Justiça possui 
enunciado sumular apropriado à temática. Essa orientação encontra-se cristalizada 
no verbete da Súmula n° 370: Caracteriza dano moral a apresentação antecipada  
do cheque pré-datado.

A esse respeito, confira a jurisprudência: 

RECURSO  INOMINADO.  INDENIZATÓRIA.  APRESENTAÇÃO 
ANTECIPADA  DE  CHEQUE  PRÉ-DATADO.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA  Nº  370,  DO  STJ.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  (...) 
Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Negado seguimento 
ao recurso. (TJRS; RecCv 0045171-96.2014.8.21.9000; Uruguaiana; Primeira 
Turma Recursal Cível; Rel. Des. Pedro Luiz Pozza; Julg. 14/11/2014; DJERS 
21/11/2014)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
Apresentação antecipada de cheque que ocasionou a devolução de outra 
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cártula. Dano moral presumido. Súmula nº 370 do Superior Tribunal de 
Justiça. A apresentação de cheque antes da data avençada é passível de 
indenização, independentemente da comprovação do prejuízo sofrido, 
uma  vez  que  os  abalos  de  ordem  moral  são  presumidos. Quantum 
indenizatório.  Valor  arbitrado  sem  observância  dos  princípios  da 
razoabilidade  e  da  proporcionalidade.  Redução  do  quantum  que  se 
impõe.  O  quantum  indenizatório  deverá  conter  efeito  pedagógico  da 
condenação, pois deve servir para evitar a reincidência, obedecendo os 
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a reparação 
do  dano  moral  deve  possibilitar  uma  satisfação  compensatória,  sem 
provocar  enriquecimento  indevido  à  vítima.  Recurso  parcialmente 
provido. (TJSC; AC 2013.046102-6; Orleans; Segunda Câmara de Direito 
Civil;  Rel.  Des.  João  Batista  Góes  Ulysséa;  Julg.  10/11/2014;  DJSC 
17/11/2014; Pág. 198)

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Cheque pré-datado apresentação 
antecipada  Súmula  nº  370  do  STJ  dano  moral  configurado  dever  de 
indenizar  redução do montante  fixado recurso  parcialmente provido. 
(TJSP;  APL  0001343-43.2006.8.26.0609;  Ac.  7943718;  Taboão  da  Serra; 
Trigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel.  Des.  Caio Marcelo 
Mendes de Oliveira; Julg. 16/10/2014; DJESP 23/10/2014)

Por fim, postula a recorrente a minoração do valor arbitrado 
a título de danos morais.

E,  analisando  os  autos,  percebe-se  que  o  valor  fixado  na 
sentença  não  se  mostra  compatível  com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade.

Ou seja,  a  reparação do dano moral  deve possibilitar  uma 
satisfação  compensatória  ao  lesado  e  também  exercer  efeitos  destinados  ao 
desestímulo de novas  práticas  ilícitas.  Todavia,  leva-se em conta a  capacidade 
financeira das partes, para que não haja, de um lado, enriquecimento sem causa 
do ofendido e, do outro, uma obrigação excessiva ao ofensor.

Assim, mostra-se necessária a redução da verba indenizatória 
para o valor de R$ 3.000,00, respeitando-se os princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO PARCIAL 
AO APELO, para reformando a sentença, minorar o valor fixado a título de danos 
morais para R$ 3.000,00, mantendo no mais a sentença.   

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
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Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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