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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. CHEQUE DEVOLVIDO. SALDO IN-
SUFICIENTE  NA CONTA  CORRENTE.  ALEGAÇÃO 
DE LIQUIDEZ PARA COMPENSAÇÃO DO TÍTULO. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  PRÁTICA  DE 
ATO ILÍCITO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. 
ART. 333, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  JURISPRUDÊNCIA  CONSOLIDADA 
NESTA CORTE DE JUSTIÇA E NOS TRIBUNAIS PÁ-
TRIOS. AUTORIZAÇÃO EMANADA PELO ART.  557, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA DE 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

- Para a configuração da responsabilização civil e para 
o reconhecimento do dever de indenizar, é imprescindí-
vel a comprovação do ato ilícito, do dano, bem como do 
nexo de causalidade entre ambos.

- Não tendo a parte autora logrado êxito em desincum-
bir-se do encargo de comprovar o fato constitutivo do 
seu direito, alegado na inicial, deixa de atender ao im-
posto pelo art. 333, I, do CPC, restando imperativa a 
improcedência do pedido formulado em ação indeniza-
tória.

- Inexiste qualquer ato ilícito praticado por parte da ins-
tituição bancária, capaz de gerar indenização moral, se 
não restou demonstrado que na conta bancária havia 
quantia suficiente para resgatar as cártulas emitidas.
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V I S T O S

Ludgero Corretora de Seguros Ltda.  ajuizou a presente “Ação de Indeni-

zação por Danos Morais” em face do Banco do Brasil S/A, alegando, em síntese, que te-

ria suportado abalos extrapatrimoniais em razão de suposta ilegalidade na devolução de 

seu cheque, por ausência de fundos. 

Alega o autor, em sua exordial, que emitiu cinco cheques, para pagamentos 

diversos de obrigações e compromissos. Afirma que as cártulas deixaram de ser compen-

sadas pelo Banco, sob a alegação de ausência de fundos. 

Contudo, sustenta que as devoluções foram desmotivadas, uma vez que na 

conta corrente existia saldo contábil suficiente para o pagamento dos títulos devolvidos.

 

Às fls. 84/87, proferiu-se sentença, julgando improcedente o pedido, ao fun-

damento de que o promovido, não praticou nenhum ilícito, ao contrário, agiu no exercício  

regular do seu direito, visto que, restou caracterizada a culpa do consumidor, que deixou 

de tomar as providências cabíveis para a compensação da ordem de pagamento.

Insatisfeito, o promovente interpôs apelação (fls. 89/103), pugnando pela re-

forma da decisão de 1º grau, ao argumento de que o banco demandado cometeu erro ao 

devolver os títulos, asseverando que, na época do resgate de cada cheque, existia saldo 

suficiente para cobrí-los. Ademais, limitou-se em afirmar que o demandado não impugnou 

individualmente as cártulas devolvidas, apresentado contestação genérica.

Requer, ao final, a modificação do julgado, para que o banco seja condena-

do a pagar indenização por danos morais, em razão do constrangimento e vexame supor-

tados.

Contrarrazões encartadas às fls. 111/116.
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Parecer ministerial às fls.124/126, opinando, tão somente, pelo prossegui-

mento regular do feito, sem deliberação meritória.

É o breve relatório. 

DECIDO

Como relatado acima, o insurgente afirma que teve cinco cártulas devolvidas 

indevidamente, vez que tinha saldo suficiente na conta para cobrí-las.

Pois bem. É cediço que para a configuração da responsabilização civil  e 

para o reconhecimento do dever de indenizar, é imprescindível a comprovação do ato ilíci-

to, do dano, bem como do nexo de causalidade entre ambos. 

Assim, após análise detalhada do caderno processual, verifica-se que o ape-

lante não logrou êxito em comprovar a existência de quantia suficiente em conta corrente 

na ocasião em que as ordens de pagamentos foram apresentadas para resgate. 

Nesse norte, constata-se que não há provas capazes de indicar que houve, 

por parte da instituição financeira, conduta arbitrária, ou mesmo que tenha praticado ato 

ilegal ao devolver o título de crédito expedido, ante a inexistência de saldo na conta ban-

cária.

Pelo contrário, o que podemos enxergar, através dos documentos anexos, 

principalmente às fls.63/77, é que, em todos os casos, na oportunidade da apresentação 

do cheques, o saldo era insuficiente, vindo a ser efetivado depósitos bancários, necessári-

os para compensá-los, apenas em momento posterior, o que não configura operação ilíci-

ta do Banco promovido.

Acerca da questão, e para fins elucidativos, vale transcrever trecho da deci-

são de 1º grau:
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“O promovente, como demonstrado nos autos, muito embora te-
nha efetuado, em algumas vezes, o depósito de valores compatí-
veis com os cheques de fls. 13/27, o fato é que existia saldo deve-
dor em aberto, de modo que os valores que são compensados,  
automaticamente irão cobrir o saldo negativo, praxe bancária de  
todos conhecidos, notadamente quando o promovente é pessoa 
jurídica que dispõe de várias transações bancárias.

Os extratos bancários de fls. 63/77, repelem os fatos trazidos na  
exordial, denotando que as devoluções das cártulas pelo promovi-
do se deu de forma regular.
(…)
Vê-se que, o autor não demonstrou que houve a devolução inde-
vida dos cheques descritos na exordial.
(…)
o promovente  deu causa  à  devolução  de  cheques,  posto  que,  
conforme extratos bancários de fls. 63/77, não havia saldo sufici-
ente para a quitação das cártulas, razão pela qual não há como 
ser acolhido o pedido autoral.

Dessa forma, não houve negligência dolo ou má-fé da empresa  
promovida, restando assim, não demonstrada a culpa desta pelo  
dano  causado,  restando,  portanto,  afastado  os  requisitos  indis-
pensáveis para a configuração da indenização, até porque, con-
forme extrato apresentado pelo demandado, não se constatou ir-
regularidade nas devoluções.”

 

In casu, como visto, o apelante não logrou comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, articulados na inicial, a teor do que estabelece o art. 333, I, do CPC, ônus  

que lhe cabia e do qual não se desincumbiu. 

Enfim, em alusão à matéria, preconiza a jurisprudência desta Corte:

  
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
DE  PUBLICIDADE.  VÍCIO  DE  CONSENTIMENTO.  DEMONS-
TRAÇÃO. INOCORRÊNCIA.  ATO ILÍCITO. DANO MORAL. AU-
SÊNCIA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.  É ônus do autor 
comprovar o fato constitutivo do seu direito. Visto, relatado e 
discutido o presente procedimento referente à apelação cível n. º  
200.2008.046081-5/001, na ação de indenização por danos mo-
rais em que figuram como partes polyefe construções limpeza e  
conservação  Ltda  e  guia  express  Ltda.  (TJPB;  AC 
200.2008.046081-5/001;  Quarta  Câmara  Cível;  RELATOR:Des.  
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 14/12/2011; Pág. 8) 

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. Ação ajuiza-
da contra ex gestor municipal. Responsabilidade civil. Requisitos.  
Não comprovação do dano. Onus probandi do autor. Art. 333, I,  
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CPC. Desprovimento do apelo. Para que se configure o dever  
de indenizar, é necessária a presença de três elementos fun-
damentais: A culpa, de forma que só o fato lesivo intencional  
ou imputável ao agente deve autorizar a reparação; o dano,  
com lesão provocada ao patrimônio da vítima, e o nexo de  
causalidade entre o dano e o efetivo comportamento censurá-
vel do agente. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao  
fato constitutivo do seu direito, conforme insculpido no art.  
333, I, do código de processo civil. Para que faça jus a recebi-
mento de indenização por ato ilícito, necessário que a prova  
acostada  aos  autos,  constitutiva  do  direito,  seja  robusta  e  
inequívoca. (TJPB; AC 052.2007.000628-4/001; Alagoinha; Relª  
Desª  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB 
30/11/2010; Pág. 6) 
  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.  DANOS MORAIS.  
CONSTRANGIMENTO QUE SE RESUME ÀS ALEGAÇÕES DA 
APELANTE. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. Homologa-
ção de transação penal em processo criminal. Benefício sem re-
percussão  probatória  na  esfera  do  processo  cível.  Inaceitável  
como reconhecimento de culpa da parte contra quem contende.  
Prova insuficiente. Desprovimento. Segundo a regra do art. 333,  
I, do CPC, ao autor incumbe o ônus de provar ". Quanto ao  
fato constitutivo do seu direito", todavia, não se desincum-
bindo deste onus probandi, outra alternativa não resta, senão  
afastar seu inconformismo. Para a configuração da responsa-
bilização civil e para o reconhecimento do dano moral, é im-
prescindível  a  comprovação  do  ato  ilícito,  do  dano,  bem 
como do nexo de causalidade entre ambos. A transação penal  
aplicada nos juizados especiais,  a teor da Lei nº 9.099/95, não 
possui caráter condenatório, nem representa reconhecimento de  
culpa.  (TJPB;  AC  200.2006.001.727-0/001;  João  Pessoa;  Rel.  
Juiz Conv. Antônio Carlos Coêlho da Franca; DJPB 10/09/2008;  
Pág. 6)

Acerca do tema, relevante colacionar jurisprudência dos tribunais pátrios, ve-

jamos:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização por danos morais e ma-
teriais. Devolução de cheque pela instituição financeira. Falta de  
provimento de fundos. Culpa exclusiva do consumidor/ apelante.  
Manutenção  da decisão  de primeiro  grau.  Recurso desprovido.  
Não havendo demonstração de culpa, por parte da instituição  
financeira, para a devolução de cheque emitido, não é cabível  
indenização por danos morais e materiais ao apelante. (TJPB; 
AC  001.2008.016340-3/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Eduardo  José  de 
Carvalho Soares; DJPB 15/03/2011; Pág. 5) (grifei)
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PELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 
DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CON-
TRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE.  
DEVOLUÇÃO DE CHEQUE POR FALTA DE FUNDOS. CONTA 
POUPANÇA NÃO INTEGRADA À CONTA. NÃO TRANSFERÊN-
CIA DE VALORES.  Incumbe ao correntista a administração da  
conta corrente de sua titularidade, mostrando-se descabido lançar  
responsabilidades à instituição financeira por devolução de che-
que por inexistência de fundos.  Conta poupança multidata não 
integrada à conta corrente. Impossibilidade de repasse auto-
mático dos valores para a conta corrente. Os valores cons-
tantes  da  conta  poupança  não  integrada  e/ou  vinculada  à  
conta  corrente  não  podem  ser  redirecionados  automatica-
mente  pelo  banco  para  cobrir  saldo  insuficiente  em conta  
corrente, mesmo porque inexistiu autorização do autor para  
que  o banco procedesse à  transferência  de valor  entre  as  
contas poupança e corrente. Ausência de conduta ilícita do ban-
co. Danos materiais e morais não caracterizados. Apelação provi-
da. (TJRS; AC 240496-34.2010.8.21.7000; Caxias do Sul; Décima 
Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Ana  Beatriz  Iser;  Julg.  
09/11/2011; DJERS 11/11/2011) (grifei)

RECURSO.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE 
DEFESA. IMPROPRIEDADE. CABE AO JUIZ AFERIR SOBRE A 
NECESSIDADE OU NÃO DA REALIZAÇÃO DE DETERMINADA 
PROVA. POSSIBILIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA 
LIDE.  PRELIMINAR  REJEITADA.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVOLUÇÃO DE CHE-
QUE POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. CABIMENTO. HIPÓTE-
SE EM QUE NÃO HAVIA SALDO SUFICIENTE NA CONTA COR-
RENTE.  Não demonstração de que a conta poupança fosse 
vinculada à conta corrente, nem que o Banco tivesse autori-
zação para efetuar a transferência de numerário. Inocorrência  
de qualquer ato ilícito por parte da instituição bancária. Inde-
nização  indevida.  Recurso  não  provido.  (TJSP;  APL 
991.03.014742-6; Ac. 4539464; Barretos; Décima Nona Câmara  
de Direito Privado; Rel. Des. Mário de Oliveira; Julg. 27/04/2010;  
DJESP 13/07/2010)  (grifei)

Portanto, como visto, constata-se a inexistência de defeito na prestação do 

serviço, pois a instituição financeira agiu no exercício regular das atividades bancárias, 

como também fica caracterizada a culpa  do consumidor,  que deixou de providenciar, 

oportunamente, em sua conta corrente, os fundos suficientes para pagamento dos títulos 

no momento de suas apresentações.
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Isto posto, nos termos do art. 557, caput, do CPC, monocraticamente, NEGO 
SEGUIMENTO ao recurso interposto, conforme jurisprudência dominante desta Corte de 

Justiça, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

                                
Publique-se.                              
Intime-se.                               
Cumpra-se.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

                               

Desembargador José Ricardo Porto
                       RELATOR

J/13-RJ/02
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