
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0049310-12.2011.815.2001.
ORIGEM: 3ª Vara Cível da Comarca desta Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira.
APELANTE: Banco do Brasil S/A.
ADVOGADA: Patrícia de Carvalho Cavalcanti.
APELADO: Mauro Régis Costa dos Santos.
ADVOGADO: Sílvio Luís Queiroga dos Santos e Rogério Dinda Marques.

EMENTA:  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.  INSTITUIÇÃO
BANCÁRIA.  DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  DE  CORRENTISTA  POR
DIVERGÊNCIA DE ASSINATURA. SUBSCRIÇÃO DA CÁRTULA IDÊNTICA
A  DO  CARTÃO  DE  AUTÓGRAFOS.  PROCEDÊNCIA.  APELAÇÃO.
CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. CÓPIA DA GUIA E DO
COMPROVANTE  DE  PAGAMENTO.  PROVA  SUFICIENTE  DO
RECOLHIMENTO  DO  PREPARO.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  RAZÕES  RECURSAIS  QUE  IMPUGNAM  OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. REJEIÇÃO DAS PREFACIAIS.  MÉRITO.
DEVOLUÇÃO INDEVIDA DE CHEQUE. DANO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA
Nº  388,  DO  STJ.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  MONTANTE  FIXADO  EM
PATAMAR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL  AO  DANO.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

1. “A exigência de juntada dos comprovantes de pagamento originais não consta no
art.  511 do CPC, de modo que obstar o prosseguimento do recurso por deserção
configura excesso de formalismo” (STJ - AgRg no AREsp 621.250/PE, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015,
DJe 04/02/2016)

2.  A repetição de alguns argumentos constantes da peça de defesa, por si só, não
implica  na  violação  ao  princípio  da  dialeticidade,  notadamente  quando  o
inconformismo ataca diretamente os fundamentos do Decisum.

3. A devolução indevida de cheque de correntista sob a alegação não comprovada de
divergência de assinatura acarreta a obrigação da instituição financeira em reparar o
dano moral, nos termos da Súmula nº 388, do STJ.

4. “A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz,
de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a
extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de
não  coibir  a  reincidência  em  conduta  negligente”  (TJPB;  AC  0009002-
89.2008.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da
Silva; DJPB 18/08/2015; Pág. 22).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0049310-12.2011.815.2001, em que figuram como Apelante o  Banco do



Brasil S/A. e como Apelado Mauro Régis Costa dos Santos.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da colenda Quarta
Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,
acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e  negar-lhe
provimento.

VOTO.

O Banco do Brasil S/A interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da  Comarca  desta  Capital,  f.  91/95,  nos  autos  da  Ação
Indenizatória ajuizada em seu desfavor por  Mauro Régis Costa dos Santos,  que
julgou procedente o pedido de condenação ao pagamento de indenização por danos
morais  decorrentes  da  devolução do cheque  emitido  com suposta  divergência  de
assinatura,  fixando  o  quantum  indenizatório em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)
acrescido de correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a
citação.

Em  suas  razões,  96/102,  alegou  que  não  restou  provado  o  suposto  dano
sofrido pelo Apelado, acrescentando que o valor da indenização foi arbitrado com
excesso pelo Juízo.

Requereu  o  provimento  do  Apelo,  para  que  seja  julgado  improcedente  o
pedido ou reduzido o montante da indenização por danos morais.

Intimado,  o  Apelado  apresentou  Contrarrazões,  f.  110/120,  arguiu  as
preliminares  de deserção,  em razão da falta  de juntada  do preparo original,  e  de
violação ao princípio da dialeticidade pelo fato de a Apelação se tratar de cópia da
peça de defesa.

No mérito, afirma que a assinatura existente na cártula devolvida é idêntica
àquela constante  do cartão de autógrafo,  mencionando ainda que a  devolução do
título  causou-lhe  profundo  dissabor,  vez  que  teve  que  renegociar  a  forma  de
pagamento  de  contrato  firmado  com  pessoa  jurídica  destinado  a  promover  a
organização da festa de aniversário de seu filho.

A Procuradoria de Justiça, f. 127/131, opinou pela rejeição das preliminares e,
no mérito, pelo desprovimento do Recurso por entender que o dano extrapatrimonial
sofrido pelo Recorrido é in re ipsa, sendo razoável a quantia fixada.

.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso.

O Apelante carreou aos autos cópias da guia de recolhimento do preparo e do
respectivo comprovante de pagamento constando todos os elementos identificadores
do  processo,  restando  demonstrado  o  cumprimento  do  requisito  formal  para  a
interposição do Recurso segundo entendimento do STJ1,  de modo que rejeito a
1AGRAVO  REGIMENTAL NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  COMPROVAÇÃO  DO
PREPARO. CÓPIA DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO. ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO DO
PROCESSO.  POSSIBILIDADE.  DESERÇÃO  AFASTADA.  1.  A  exigência  de  juntada  dos
comprovantes  de  pagamento  originais  não  consta  no  art.  511  do  CPC,  de  modo  que  obstar  o



preliminar de deserção suscitada em Contrarrazões.

As  razões  recursais,  embora  estejam  reproduzindo  parte  da  Contestação,
atacam os  fundamentos  da  Sentença,  notadamente  quando  nelas  se  argumenta  a
inexistência de provas do dano moral,  motivo pelo qual rejeito a preliminar de
violação ao princípio da dialeticidade também arguida pelo Apelado.

Passo ao mérito.

A  jurisprudência  pátria,  fulcrada  na  Súmula  nº  388,  do  STJ2,  possui
entendimento no sentido de que é indevida a devolução de cheque pelo motivo 22
quando não se vislumbra a divergência de assinatura, cabendo à instituição bancária,
se tiver dúvidas, diligenciar junto ao correntista a fim de verificar a ocorrência de
irregularidades na emissão3.
prosseguimento do recurso por deserção configura excesso de formalismo. 2. Agravo regimental não
provido.  (AgRg  no  AREsp  621.250/PE,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,
TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 04/02/2016)

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL.  INOVAÇÃO
RECURSAL.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  COMPROVAÇÃO  DO
PREPARO.  CÓPIA  DAS  GUIAS  DE  RECOLHIMENTO  COM TODOS  OS  ELEMENTOS  DE
IDENTIFICAÇÃO  DO  PROCESSO.  POSSIBILIDADE.  DESERÇÃO  AFASTADA.  AGRAVO
REGIMENTAL  PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESSA  PARTE,  NÃO  PROVIDO.  1.  É
vedado, em sede de agravo regimental, ampliar-se o objeto do recurso especial, aduzindo-se questões
novas, não suscitadas no momento oportuno, em virtude da ocorrência da preclusão consumativa. 2.
No caso dos autos, a deserção da apelação deve ser afastada, haja vista que  a parte juntou cópia das
guias de recolhimento devidamente preenchidas, constando corretamente os códigos do recolhimento
e o número do processo a que se referem. A exigência de juntada dos comprovantes de pagamento
originais  não  consta  no  art.  511  do  CPC,  de  modo que  obstar  o  prosseguimento  do  recurso  por
deserção configura excesso de formalismo. 3.  Agravo regimental  parcialmente conhecido e,  nessa
parte, não provido. (AgRg no REsp 1474725/GO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 18/11/2014)

2 Súmula 388 - A simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral.

3APELAÇÃO.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  CHEQUE DEVOLVIDO POR SUPOSTO ERRO EM SEU PREENCHIMENTO.
NÃO  COMPROVAÇÃO.  SALDO  DISPONÍVEL  EM  CONTA  CORRENTE.  FA  LHA  NA
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA.
PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DO ABALO
PSÍQUICO SUPORTADO PELO AUTOR. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEVER DE
INDENIZAR PATENTE. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE.  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO AO RECURSO.  -  A relação jurídica entre  as  partes  é  de  consumo e a falha  na
prestação do serviço enseja responsabilidade objetiva, sem a necessidade de comprovação do elemento
subjetivo do fornecedor, nos termos do art. 14 do CDC. - Verificada a indevida devolução de cheque
de correntista,  sob  a  alegação,  não  comprovada,  de  erro  no  preenchimento  da  cártula,  exsurge  a
obrigação da instituição financeira em reparar o dano material e moral infligidos ao autor. - Súmula nº
388/STJ: “a simples devolução indevida de cheque caracteriza dano moral,  independentemente de
prova do prejuízo sofrido pela vítima." - Na fixação do dano moral, devem ser relevados os critérios
pedagógicos vislumbrados pelo legislador ao criar o instituto. - A indenização deverá ser fixada de
forma equitativa, evitando-se enriquecimento sem causa de uma parte, e em va lor suficiente para
outra,  a  título  de  caráter  punitivo.  -  Fixado  o  “quantum”  indenizatório  em  patamar  razoável  e
consoante a  extensão do dano sofrido, bem como considerando os  demais  critérios  firmados pela
jurisprudência pátria, deve-se manter o valor arbitrado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00066866420128150011, - Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 17-12-
2015)

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.  CONSUMIDOR.  DEVOLUÇÃO
INDEVIDA DE CHEQUE. MOTIVO 22. TRANSFERÊNCIA POR CHEQUE DE UMA CONTA



O cheque objeto do litígio, f. 09, possui a mesma assinatura daquela constante
no cartão de autógrafos de f. 73, configurando, portanto, o dano moral  in re ipsa
consistente na má prestação de serviço que redundou na necessidade de renegociação
da forma de pagamento da dívida representada pela cártula, causando lesão à imagem
de idoneidade financeira do Apelado, que, na época, detinha saldo suficiente para
efetivar a quitação, consoante atesta o extrato de f. 10.

Com relação ao  quantum  indenizatório,  é  cediço  que  este  deve  ser  fixado
considerando as circunstâncias do caso, o bem jurídico lesado, a situação pessoal do
Autor,  o  potencial  econômico  do  lesante,  atendendo,  ainda,  aos  princípios  da
razoabilidade e proporcionalidade, a fim de não implicar enriquecimento sem causa.

O dano causado pela devolução indevida do cheque e pela necessidade de o
Apelado  negociar  outro  meio  de  pagamento  para  o  débito  oriundo  da  festa  de
aniversário de seu filho constitui lesão considerável a sua imagem de bom pagador,
de  modo  que  a  indenização  fixada  em  R$  5.000,00  (cinco  mil  reais)  mostra-se
adequada  para  atender  ao  viés  preventivo  pedagógico  do  dano  moral  e  aos
parâmetros deste Colegiado.

Posto isso, rejeitadas as preliminares, voto pelo desprovimento do Apelo.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 31 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

BANCÁRIA  PARA  OUTRA,  AMBAS  PERTENCENTES  AO  MESMO  CORRENTISTA.
ALEGAÇÃO  DE  DIVERGÊNCIA  NA  ASSINATURA.  AUSÊNCIA  DE  DILIGÊNCIA  DA
INSTITUIÇÃO NO SENTIDO DE CONFIRMAR A EMISSÃO DA CÁRTULA. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 388 DO STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO EM R$ 2.000,00
(DOIS  MIL REAIS).  RECURSO DENEGADO.  (Recurso  Cível  Nº  71005638044,  Quarta  Turma
Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Gisele  Anne  Vieira  de  Azambuja,  Julgado  em
09/12/2015).

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - Cheque indevidamente devolvido - Devolução de
cheque motivada por divergência de assinatura - Alegação não comprovada - Devolução indevida-
Súmula 388 STJ - Dano moral configurado - Prestação de serviço defeituosa - "Quantum" fixado em
R$15.000,00  -  Recurso  provido.  (TJSP  -  APL  10007890720098260506  SP  -  Relator(a):  Achile
Alesina - Julgamento:  10/02/2015 - Órgão Julgador:  15ª  Câmara de Direito Privado - Publicação:
20/02/2015)


