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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER  C/C  INDENIZAÇÃO  POR DANOS  MORAIS. 
DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  POR  MOTIVO 
EQUIVOCADO  PELA  ALÍNEA  11  QUANDO  O 
MOTIVO  CORRETO  SERIA  A  ALÍNEA  44  POR 
TRATAR-SE DE CHEQUE PRESCRITO. INCLUSÃO DO 
NOME DO AUTOR NO CADASTRO DOS EMITENTES 
DE  CHEQUES  SEM  FUNDOS.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
QUANTUM MINORADO.  PROVIMENTO PARCIAL.

Restou provado que o banco réu devolveu um cheque 
emitido  pelo  autor,  por  motivo  de  insuficiência  de 
fundos (alínea 11),  quando deveria  ter  devolvido pela 
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alínea 44 (prescrição). O equívoco acarretou na inscrição 
indevida do autor no CCF - Cadastro de emitentes de 
cheques sem fundo. O cadastro indevido nos órgãos de 
proteção ao crédito é suficiente para configuração dos 
danos morais.

A indenização  por  dano  moral  deve  proporcionar  ao 
lesado  satisfação  em  justa  medida,  de  modo  que 
produza impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-
lo  de  igual  e  novo  atentado,  sem  significar  um 
enriquecimento sem causa da vítima.

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 dar provimento 
parcial ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco 
Bradesco S/A, hostilizando sentença (fls. 26/30) do Juízo da 5ª Vara Mista da 
Comarca  de  Cajazeiras,  nos  autos  da  Ação  de  Obrigação  de  Fazer  c/c 
Indenização por Danos Morais ajuizada por João Pedro Vieira Lins. 

A sentença julgou procedente o pedido, condenando ao 
pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais. 

Em suas razões, fls. 34/47, o recorrente sustenta que agiu 
no exercício regular de um direito ao incluir o nome do autor no cadastro 
de inadimplentes, já que este deixou de adimplir com suas obrigações, não 
havendo, assim, dano moral a ser indenizado.
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Aduz, ainda, que caso seja mantida a condenação, deve 
ser minorado o  quantum indenizatório para se adequar aos princípios da 
proporcionalidade e da razoabilidade.  Por fim,  postula o provimento do 
apelo. 

Contrarrazões, fls. 72/77, pugnando pela manutenção da 
sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 
86/87, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  - 
Relatora

João Pedro Vieira Lins ingressou com Ação de Obrigação 
de Fazer c/c Indenização por Danos Morais alegando ter sido surpreendido 
com  a  inscrição  do  seu  nome  no  cadastro  de  emitente  de  cheque  sem 
fundos, mesmo o cheque se encontrando prescrito. 

O  magistrado  primevo  julgou  procedente  o  pedido, 
condenando  o  Banco  ao  pagamento  de  R$  20.000,00  a  título  de  danos 
morais. É contra essa decisão que o apelante se insurge.

Pois bem.

A inscrição no  cadastro  de  emitentes  de  cheques  sem 
fundos em 29 de maio de 2012, fl,  17, se deu em razão da devolução do 
cheque por insuficiência de saldo, quando já se encontrava prescrito.
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O autor emitiu o cheque em 09 de maio de 2006 no valor 
de R$ 5.000,00, fl. 18, sendo apresentado somente em 23 de maio de 2012, 
após o vencimento do prazo para suas  apresentações e execuções,  senão 
vejamos a Lei 7.357/85:

Art. 33.  O cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar 
do dia da emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no 
lugar onde houver de ser pago; e de 60 (sessenta) dias,  quando 
emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Art. 59. Prescrevem em 06 (seis) meses, contados da expiração do 
prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei assegura ao 
portador.

A data  de  emissão  é  09  de  maio  de  2006,  portanto  o 
prazo de apresentação se esgotou em 09 de junho de 2006. Considerados os 
seis meses, o termo final era 09 de dezembro de 2006.

A cártula foi devolvida por insuficiência de fundos em 
23 de maio 2012 (motivo 11), quando já havia se consumado a prescrição.

Nessa  conformidade,  deveria  ser  devolvida  pelo 
fundamento do motivo 44 da Resolução nº 1.631/1989, caso de apresentação 
indevida, que não geraria a inclusão no cadastro.

Tal  conduta  provocou  danos  morais  indenizáveis, 
porque  o  autor  viu  seu  nome  indevidamente  incluído  no  cadastro  de 
emitente  de cheque sem fundos,  em razão de uma cártula  prescrita,  por 
falha do promovido.

O dano moral, em regra, é consequência necessária do 
ato  ou fato  danoso,  bastando haver  este  para  que  se  infira  a  ocorrência 
daquele, sendo certo que o requerente indicou precisamente o sofrimento 
por que passou, a dolorosa sensação experimentada, como decorrência do 
ato injusto do requerido, idôneo para provocá-la.

A  dor  moral,  em  caso  como  o  dos  autos,  deve  ser 
entendida como o estado de depressão resultante da violação ao decoro, 
consideração e respeito próprios. Devendo, assim, ser indenizado.
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Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais pátrios:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  NEGÓCIOS 
BANCÁRIOS.  DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  POR  MOTIVO 
EQUIVOCADO.  INSCRIÇÃO  DO  AUTOR  NO  CADASTRO 
DOS  EMITENTES  DE  CHEQUES  SEM  FUNDOS  PELA 
ALÍNEA  12  QUANDO  O  MOTIVO  CORRETO  SERIA  A 
ALÍNEA  44  POR  TRATAR-SE  DE  CHEQUE  PRESCRITO. 
INSCRIÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO. 
QUANTUM MANTIDO EM R$ 3.000,00. A preliminar de inépcia 
da inicial e carência de ação vai afastada, pois se confunde com o 
mérito da ação.  Restou provado que o banco réu devolveu um 
cheque  emitido  pelo  autor  pela  alínea  12  (insuficiência  de 
fundos),  quando  deveria  ter  devolvido  pela  alínea  44 
(prescrição). O equívoco acarretou na inscrição indevida do autor 
no  CCF  -  Cadastro  de  emitentes  de  cheques  sem  fundo  (fls. 
24/26). Ainda  que  a  parte  autora  seja  uma  pessoa  jurídica,  o 
cadastro indevido nos órgãos de proteção ao crédito é suficiente 
para configuração dos danos morais,  uma vez que necessita de 
crédito  para  realizar  as  transações  financeiras  da  empresa.  A 
decisão recorrida está de acordo com a Súmula nº 388 do stj: "a 
simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral. " o 
quantum  arbitrado  pelo  juízo  de  origem  (R$  3.000,00)  está  de 
acordo  com os  parâmetros  adotados  pelas  turmas  recursais  em 
casos  semelhantes  e  não  comporta  redução.  Sentença  mantida. 
Recurso improvido. (TJRS; RecCv 0030935-42.2014.8.21.9000; Nova 
Prata;  Quarta  Turma  Recursal  Cível;  Relª  Desª  Glaucia  Dipp 
Dreher; Julg. 30/01/2015; DJERS 06/02/2015)

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  COMPENSAÇÃO  INDEVIDA  DE 
CHEQUE  PRESCRITO.  DESCONTROLE  GERADO  NA 
ADMINISTRAÇÃO DA CONTA DA AUTORA, QUE PASSOU A 
TER SALDO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE LIMITE 
DE  CHEQUE  ESPECIAL  E  COBRANÇA  DE  TAXA  DE 
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DEVOLUÇÃO DE CHEQUE SEM FUNDO EM DECORRÊNCIA 
DO  EVENTO.  DANOS  À  IMAGEM  E  HONRA DA AUTORA, 
ALÉM  DE  CONSTRANGIMENTOS  E  TRANSTORNOS 
CAUSADOS  EM  SUA ESFERA FINANCEIRA E  GERENCIAL. 
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  DO  BANCO  RÉU. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.  ART.  14  DO  CDC.  DANOS 
MATERIAIS  COMPROVADOS.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA. 
PREJUÍZO  PRESUMIDO. MINORAÇÃO  DO  VALOR  DA 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA. FIXAÇÃO 
DE  ACORDO  COM  A RAZOABILIDADE  E  CONSOANTE  AS 
CIRCUNSTÂNCIAS  DO  CASO.  RECURSO  ADESIVO. 
INDENIZAÇÃO  POR  DANO  MORAL  DECORRENTE  DE 
QUEBRA DE  SIGILO  BANCÁRIO  E  MONITORAMENTO  DA 
CONTA DA AUTORA. DESCABIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  SUCUMBÊNCIA. 
MANUTENÇÃO. Restaram devidamente demonstrados os danos 
materiais causados à autora pela falha na prestação de serviço do 
banco réu, eis que a compensação indevida do cheque nº 850284 
no  valor  de  R$  2.000,00  causou  a  perda  do  valor  descontado 
indevidamente de sua conta corrente por um cheque prescrito, o 
que ocasionou um descontrole na conta da autora que passou do 
saldo positivo de R$ 913,21 para o saldo negativo de R$ 1086,79 no 
dia 17/10/2011, gerando a incidência de juros do limite do cheque 
especial e a cobrança taxa de devolução de cheque sem fundo, nos 
termos do art. 402 do CC. - o agir do banco réu importa em dano 
moral  puro,  cujo  prejuízo  decorrente  é  presumido,  sendo 
desnecessária sua comprovação, eis que decorre do próprio fato e 
da experiência comum, a qual demonstra que a falha prescrito, 
ocasionando  saldo  negativo  da  conta  corrente  da  autora,  a 
incidência de juros de limite de cheque especial e a cobrança de 
taxa de devolução de cheque sem fundo causam danos à imagem e 
à honra das pessoas, bem como constrangimentos e transtornos na 
esfera financeira e gerencial. - a indenização por dano moral deve 
ser  feita  de  acordo  com  os  princípios  da  proporcionalidade  e 
razoabilidade,  de  modo  a  compensar  a  vítima.  Sem  causar 
enriquecimento  ilícito.  E  desestimular  a  reiteração  da  conduta 
danosa (função pedagógica). - com relação à mencionada quebra 
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de  sigilo  e  monitoramento  da  conta  corrente  da  autora,  a 
recorrente se limitou a formular alegações genéricas,  eis  que as 
provas constantes nos autos não se mostraram suficientes para a 
sua comprovação, não havendo falar em indenização por danos 
morais  quanto  a  esse  fundamento.  -  ante  o  desprovimento  da 
apelação e do recurso adesivo, com a consequente manutenção da 
r. Sentença, não há falar em inversão da sucumbência. Apelação 
cível  desprovida.  Recurso  adesivo  desprovido.  (TJPR;  ApCiv 
1193723-0; Maringá; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Paulo 
Cezar Bellio; DJPR 28/08/2014; Pág. 594)  

Resta a análise do valor indenizatório.

Na  fixação  do  quantum para  a  condenação  do  dano 
moral  deve-se  ter  em  conta  os  princípios  da  razoabilidade  e  da 
proporcionalidade, atentando-se, sempre que possível, para a repercussão 
do dano, a possibilidade econômica do ofensor, a situação de necessidade 
do ofendido e, por fim, o fator punitivo inibitório da condenação.

Sendo  assim,  entendo  necessária  a  minoração  da 
indenização para R$ 10.000,00, valor justo e razoável, quantia essa que será 
suficiente a de um lado desestimular a prática socialmente reprovável do 
apelante  e  de  outro  apaziguar  o  infortúnio  pessoal  do  apelado,  numa 
extensão compatível com o dano perpetrado.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL AO RECURSO,  para  reformando a  sentença,  minorar  o  valor 
indenizatório para R$ 10.000,00, mantendo no mais a sentença.

   

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária 
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
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Paraíba, no dia 06 de dezembro de 2016, o Exmo. Des. Saulo Henriques de 
Sá e Benevides, dele participando, além da Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio 
da  Cruz.  Presente  à  sessão  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega, 
representante da Procuradoria de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 07 de dezembro 
de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    R E L A T O R A
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