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Resumo: O objetivo deste trabalho é analisar a aplicação da Sú-

mula 370 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Ca-

racteriza dano moral a apresentação antecipada de cheque pré-

datado”. Após a contextualização do tratamento legal conferido 

ao cheque na realidade brasileira – com destaque para a figura 

do cheque pós-datado – são analisados os precedentes que fun-

damentaram a elaboração do referido entendimento sumulado, 

com o propósito de identificar seus principais fundamentos fáti-

cos e jurídicos. Em seguida, com base na doutrina especializada 

e no tratamento conferido ao tema pelos tribunais pátrios, pro-

põem-se algumas reflexões críticas acerca da aplicação de refe-

rida súmula, de forma a evitar, inclusive, a prevalência de solu-

ções iníquas e não isonômicas no julgamento de casos análogos. 

Palavras-Chave: Cheque – responsabilidade civil – pré-da-

tado/pós-datado – indenização – dano moral –  

 

Abstract: This paper aims to analyze the application of Superior 

Court of Justice Docket 370, according to which "The advance 

presentation of pre-dated check characterizes moral damage". 

After the contextualization of the legal treatment conferred to 

the check in the Brazilian reality – with emphasis on the figure 

of the postdated check – are analyzed the precedents that sup-

ported the referred docket in order to identify its main phatic and 

legal foundations. Then, based on the specialized doctrine and 

the treatment conferred on the subject by the courts, some criti-

cal reflections on the application of said docket are proposed, in 

order to avoid the prevalence of iniquitous and non-isonomic so-

lutions in the judgment of similar cases. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 objeto central do presente estudo é analisar, sob 

uma perspectiva crítica, o conteúdo e a 

abrangência da “Súmula 370”, da Segunda Seção 

do Superior Tribunal de Justiça (STJ), de 16 de 

fevereiro de 2009, a qual reproduz o entendimento 

segundo o qual “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado”. Tomar-se-ão por base os 

precedentes jurisprudenciais que ensejaram a aprovação deste 

entendimento perante o referido órgão do Poder Judiciário – res-

ponsável por, entre outras atribuições, uniformizar a interpreta-

ção das leis federais em todo o território nacional4 – para, entre 

outros aspectos, apurar os fundamentos fáticos e jurídicos que o 

originaram. 

Estabelecidas tais bases, pretende-se explorar eventuais 

alterações e inovações no tratamento conferido à matéria no 

âmbito do próprio STJ e de outros tribunais estaduais, 

investigando a adequação do entendimento nela expresso às 

regras e aos valores atualmente vigentes na realidade brasileira 

no tocante ao assunto. 

Em referido contexto, parte-se de breve contextualização 

acerca da relevância do tema, discorrendo, em seguida, sobre o 

tratamento jurídico conferido ao cheque na realidade brasileira, 

destacando algumas de suas principais características e 

peculiaridades – com enfoque para a figura do cheque pós-

datado – com o propósito de permitir a adequada compreensão 

 
4 Com competência para “julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única 
ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos 
Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida, i) contrariar 
tratado ou lei federal, ou negar-lhes vigência; ii) julgar válido ato de governo local 
contestado em face de lei federal ou; iii) der a lei federal interpretação divergente da 
que lhe haja atribuído outro tribunal.”, nos termos do que estabelece o artigo 105 da 
Constituição da República. 

O 



_1208________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

da figura e das polêmicas que envolvem a súmula objeto deste 

estudo. 

Em seguida, promove-se a apresentação da súmula e de 

seus precedentes no âmbito do STJ, com a indicação dos 

principais argumentos constantes de cada acórdão, de forma a 

possibilitar reflexões necessárias à adequada problematização 

dos diversos fatores capazes de influenciar a interpretação e a 

aplicação – mais ou menos abrangente – da Súmula 370 STJ, no 

tocante ao direito à indenização, reconhecido em favor do 

emitente do título, pelos danos morais suportados. No último tó-

pico são apresentadas algumas reflexões críticas pontuais com 

base em acórdãos proferidos após o advento da súmula, com o 

fim de analisar as principais divergências em torno de sua apli-

cação. 

Embora a análise proposta se concentre na jurisprudência 

de referido tribunal superior e no estudo da figura na realidade 

brasileira, serão trazidos, ao longo do estudo, alguns contributos 

da legislação e da doutrina pátria e estrangeira, além de acórdãos 

proferidos por outros tribunais brasileiros. 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO NECESSÁRIA E 

RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Os avanços tecnológicos têm influenciado o surgimento 

de inúmeras formas de pagamento mais práticas, céleres e 

seguras do que o cheque, conforme aponta relatório do Banco 

Central do Brasil (BACEN)5, segundo o qual “Os cartões de 

crédito e os de débito continuam substituindo os cheques e os 

pagamentos em espécie no comércio. As instituições financeiras 

têm estimulado essa substituição nos últimos anos pela política 

de ampla emissão de cartões, especialmente os de débito.” 

 
5 Conforme “Relatório de Inclusão Financeira”, nº3, de 2015, desenvolvido pelo 
Banco Central do Brasil, disponível em 
http://www.bcb.gov.br/Nor/relincfin/RIF2015.pdf., p.10 e 68. 
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Isso porque, o chamado “dinheiro de plástico” tem van-

tagens em termos de segurança se comparado ao cheque. A fal-

sificação de assinaturas, o risco do furto ou roubo dos títulos, é 

um dos elementos que faz com que o cheque venha sendo subs-

tituído paulatinamente. Há mais. O cheque pode implicar ao cre-

dor o risco de não recebimento em razão da ausência de fundos. 

Esse risco desaparece com os cartões de crédito e débito. 

A realidade do mercado e dos tribunais pátrios6, contudo, 

demonstra que tais títulos de crédito continuam a ter grande 

relevância no cenário jurídico-econômico nacional, uma vez que 

além de ainda serem amplamente utilizados para a satisfação de 

relações econômicas de variadas naturezas, continuam a ser ob-

jeto de litígios entre sacadores e beneficiários de referidas ordens 

de pagamento, envolvendo, por vezes, as próprias instituições 

financeiras sacadas. Nesse sentido, ilustra-se um aspecto rele-

vante de referido cenário por meio dos dados oficiais disponibi-

lizados pelo Banco Central do Brasil e sintetizados no quadro 

abaixo. 

 
*Dados disponibilizados somente até o mês de agosto de 2019.7 

Embora tais dados não contribuam essencialmente para 
 

6 Consoante apurado em “pesquisa livre” de jurisprudência no âmbito do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), mediante a utilização dos termos “cheque”, 
“cheque pós-datado” e “cheque pré-datado”, por meio da qual foram obtidos, 
respectivamente, mais de 340 mil, 5 mil e 7 mil, resultados positivos de acórdãos sobre 

o tema. Disponível em https://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta.do. Optou-se 
por focar a pesquisa jurisprudencial perante o TJ/SP, que concentra o maior número 
de demandas na jurisdição brasileira e perante o Superior Tribunal de Justiça, 
responsável pela uniformização da interpretação das leis federais em âmbito nacional. 
7https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/le-
gado?url=https:%2F%2Fwww.bcb.gov.br%2Fpom%2Fspb%2FEstatis-
tica%2FPort%2FTabela_Pais.ASP%3Fid%3DSPBESTSISTRANSF 

Ano base

Total de 

Cheques 

trocados

Total de 

Cheques 

Devolvidos

Total de 

Cheques 

Compensados – 

BC (Quantidade 

em Mil)

Total de Cheques sem fundo 

– BC (Quantidade em Mil)

Percentual aproximado de cheques 

sem fundos em relação ao total dos 

cheques compensados

Percentual 

aproximado de 

cheques sem fundo 

em relação ao total 

de cheques trocados

2015 669.087,70 56.485,60 612.602,10 47.318,70 7,72% 7,07%

2016 576.398,40 50.036,70 526.361,70 41.602,90 7,90% 7,22%

2017 494.055,90 39.361,50 454.694,40 31.880,20 7,01% 6,45%

2018 577.032,70 45.130,80 531.901,90 35.889,90 6,75% 6,22%

2019* 229.935,80 19.704,10 210.231,70 15.572,30 7,41% 6,77%
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o objeto do presente estudo, conforme se analisará a seguir, de-

monstra-se que ainda que a proporção de cheques sem fundos 

seja baixa em relação ao total de cheques compensados em ter-

ritório brasileiro, trata-se de realidade relevante que merece ser 

estudada mais detidamente. 

Entre os fatores que influenciam a manutenção do che-

que como forma de pagamento destacam-se, entre outros, as 

elevadas taxas praticadas por operadoras de cartões de débito e 

de crédito, bem como os elevados custos para utilização dos 

demais meios de obtenção de crédito. Não se pode ignorar, 

ainda, conforme constatado pela própria autarquia federal que 

regula o sistema financeiro nacional8, que “o avanço eletrônico 

representa tendência mundial, mas pode deixar a parcela da 

população que não tem acesso à internet, que não é pequena, 

com menos opções de atendimento, tornando-os usuários de 

segunda categoria”. 

Em referido cenário, destaca-se a figura do “cheque pós-

datado”, popularmente conhecido como “cheque pré-datado”, o 

qual – embora não se trate de uma realidade diretamente aferível 

pelos dados acima apresentados, em razão da ausência de trata-

mento legal específico na realidade jurídica brasileira – continua 

a caracterizar-se como importante meio de adimplemento das 

mais variadas obrigações no cenário econômico nacional, carac-

terizando-se como mecanismo socialmente consolidado de satis-

fação de obrigações. Curioso notar que o “cheque pré-datado” 

foi a forma encontrada socialmente de se parcelar compras sem 

a necessidade de emissão de notas promissórias.  

Na verdade, o “cheque pré-datado” é uma demonstração 

de como os institutos fornecidos pelo ordenamento com deter-

minadas características e efeitos, podem ser adaptados, desvir-

tuados de sua função original para atender aos propósitos econô-

micos. 

 
8 “Relatório de Inclusão Financeira”, nº3, de 2015, desenvolvido pelo Banco Central 
do Brasil, disponível em http://www.bcb.gov.br/Nor/relincfin/RIF2015.pdf., p.117. 



RJLB, Ano 5 (2019), nº 6________1211_ 

 

 

Importante destacar, que os dados de mercado acima 

apresentados não autorizam reflexões empíricas mais profundas 

a respeito do objeto do presente estudo, uma vez que não permi-

tem identificar qual a proporção de cheques “pós-datados”, tanto 

no universo dos cheques sem fundos, quanto no dos cheques 

compensados, interferindo numa análise mais precisa do reflexo 

dos cheques “pós-datados” na realidade jurídico-econômica bra-

sileira. 

Diante de tais constatações, embora se verifique uma ten-

dência cada vez menor em relação à utilização de referido me-

canismo de pagamento, as evidências da realidade demonstram 

que o estudo do cheque, especialmente no que tange à sua utili-

zação na forma “pós-datada”, merece atenção por parte daqueles 

que gravitam no universo das relações privadas em geral, espe-

cialmente quando se constata que a utilização da figura é capaz 

de gerar conflitos e causar danos aos agentes econômicos envol-

vidos. Nesse contexto, passa-se a promover uma breve análise 

das principais características do cheque, para em seguida abor-

dar-se os aspectos relevantes relacionados à súmula 370 STJ. 

 

3. CHEQUE: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E O 

CHEQUE “PÓS-DATADO”. 

 

O cheque é regulado, na realidade jurídica brasileira pela 

Lei 7.357, de 2 de setembro de 1985 – Lei do Cheque (LC). 

Além de referida lei especial, aplicam-se ao cheque as disposi-

ções do Decreto 57.663, de 24 de janeiro de 1966, que “promul-

gou as convenções para adoção de uma lei uniforme em matéria 

de letras de câmbio e notas promissórias”, a denominada Lei 

Uniforme de Genebra (LUG), fruto da Convenção Internacional 

de Genebra, assinada em 1930, com o propósito de facilitar as 

relações comerciais entre os países signatários e que se encontra 

vigente, com reservas, até a presente data9. 

 
9 Nos termos do que estabelece o art. 63 da LC “Os conflitos de leis em matéria de 
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A natureza jurídica do cheque é controvertida. Embora o 

foco deste trabalho não tenha por escopo aprofundar tais discus-

sões, destaca-se, com base na doutrina do direito comercial, que 

Waldemar Ferreira10 considera, a princípio, que o cheque é 

“instrumento de pagamento”, mas em seguida reconhece que 

quando “o depositante deseja realmente emitir cheque em favor 

de terceiro, e saca-o, de molde a assumir responsabilidade disso 

decorrente, o título entra a funcionar indisfarçavelmente como 

título de crédito do beneficiário, muito mais do que simples 

instrumento de retirada de dinheiro”. E conclui, “emitindo-o, o 

sacador não dá apenas ordem de pagamento, mas obriga-se a 

efetuá-lo por intermédio do banco de que é correntista.” 

J.X. Carvalho de Mendonça11, por sua vez, estabelece 

que “o cheque é o título, revestido de determinadas formalidade 

legaes, contendo uma ordem de pagamento à vista, passada em 

favor próprio ou de terceiro”, salientando em seguida, sob a 

vigência do regime anterior (Lei nº 2.591/12)12, que “não é lícito 

ao emissor estabelecer cláusula que retarde o pagamento do 

cheque, nem ao sacado exigir formalidade com esse fito.” 

Atualmente, contudo, diante do arcabouço normativo vi-

gente a respeito da matéria, a maioria da doutrina pátria13 afirma 

a sua natureza de título de crédito próprio, sujeito às regras de 
 

cheques serão resolvidos de acordo com as normas constantes das Convenções 

aprovadas, promulgadas e mandadas aplicar no Brasil, na forma prevista pela 
Constituição Federal.” 
10 FERREIRA, Waldemar. Instituições de Direito Comercial. Os contratos Mercantis 
e os títulos de crédito. 3ª edição. Vol. III. Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 
1953, p. 191 
11 CARVALHO de MENDONÇA, J.X. Tratado de Direito Commercial Brasileiro. 
3ª edição. Vol. V, Livro 3, Rio de Janeiro: Livraria Freitas Bastos S.A., 1938, p. 454 
e 459. 
12 O artigo 6º da revogada Lei nº 2.591/1912 previa sanção àquele que emitisse cheque 
pós-datado, nos seguintes termos: “Art. 6º - Aquele que emitir cheque sem data ou 
com data falsa, ou que por contra ordem e sem motivo legal procurar frustrar o seu 
pagamento, ficará sujeito à multa de 10% sobre o respectivo montante.” 
13 Conforme destacam, entre outros, BULGARELLI, Waldirio. Títulos de Crédito. 9ª 
edição. São Paulo: Atlas, 1992, p. 258 e REQUIÃO, Rubens. Curso de Direito 
Comercial. 2º Vol. 29ª ed. 2012, p. 582. 
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circulação e cobrança do direito cambiário. Como tal, a 

disciplina do cheque observa os princípios da cartularidade, 

literalidade e autonomia das obrigações cambiais. Trata-se de tí-

tulo de crédito de modelo vinculado, desenvolvido e elaborado 

por instituições financeiras, observados os requisitos legais da 

LC (arts. 1º e 2º). 

No tocante ao objeto específico deste estudo, cumpre 

destacar que de acordo com o art. 32º da LC, o cheque é pagável 

à vista, considerando-se não-escrita qualquer menção em 

contrário.14 Sendo que o parágrafo único do referido dispositivo 

legal estabelece expressamente que o cheque apresentado para 

pagamento antes do dia indicado como data de emissão é 

pagável no dia da apresentação. O enquadramento do cheque 

como ordem de pagamento à vista é característica quase univer-

sal, em razão dos preceitos contidos na LUG, mas alguns países, 

com destaque para Uruguai e Argentina, inseriram em suas rea-

lidades o denominado cheque de “pago diferido”, com o objetivo 

de regulamentar a figura do cheque pós-datado naquelas realida-

des jurídicas15. 

O dispositivo legal seguinte (art. 33º LC) reforça a carac-

terística de ordem de pagamento à vista ao definir prazo relati-

vamente curto para sua apresentação para pagamento, o qual se 

iniciará a partir do dia da emissão e será de 30 (trinta) dias, 

quando emitido no lugar onde houver de ser pago; e de 60 

 
14 No mesmo sentido, o artigo 28º da lei portuguesa (Decreto Lei 23.721/33), que 
regula a matéria: “Artigo 28.º Pagamento à vista O cheque é pagável à vista. 
Considera-se como não escrita qualquer menção em contrário. O cheque apresentado 
a pagamento antes do dia indicado como data de emissão é pagável no dia da 
apresentação.” 
15 Nesse sentido, destaca-se, na realidade uruguaia, a Ley 14.412/75, disponível em 

https://legislativo.parlamento.gub.uy/temporales/leytemp7092900.htm, cujos artigos 
1º e 70 regulam a figura. Na doutrina, ver FONTANA, Sagunto F. Perez. Títulos-
valores: obligaciones cartulares, IV, 2. Montevideo: Fundación de Cultura Universi-
taria, 1982, p.95, “Como el cheque de pago diferido fue creado con la finalidad de 
hacer desaparecer la práctica de librar cheques post-datados, haremos una breve 
referencia a estos últimos (...)”. A realidade argentina também editou lei para regular 
a figura do cheque de “pago diferido”, regulamentada pela Ley 24.760/97. 
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(sessenta) dias, quando emitido em outro lugar do país ou no 

exterior. 

No cotidiano das relações econômicas, contudo, cons-

tata-se que a utilidade conferida ao cheque é mais ampla do que 

aquela que emana da sua natureza jurídica e das características 

legais que o materializam como ordem de pagamento à vista. 

Destacam-se, entre outras, a utilização da figura como 

instrumento de garantia (cheque-caução), tal como costuma 

ocorrer no âmbito de contratos de locação e de prestação de ser-

viços16; e, também, como espécie desvirtuada de promessa de 

pagamento (cheque “pós-datado”), com o propósito de viabilizar 

acordos de caráter extracambiário, conforme destacado pela 

doutrina especializada no assunto17, segundo a qual “o cheque 

pós-datado é importante instrumento de concessão de crédito ao 

consumidor”, salientando que “embora a pós-datação não pro-

duza efeitos perante o banco sacado, na hipótese de apresentação 

para liquidação, ela representa um acordo entre tomador e emi-

tente”, concluindo que “a apresentação precipitada do cheque 

significa o descumprimento do acordo”. 

Sobre a questão terminológica, não obstante o vocábulo 

adotado de modo coloquial na prática cotidiana da figura seja o 

de “cheque pré-datado”, a abordagem preferida pelos tribunais 
 

16 Tal como verificado no seguinte julgado. Apelação nº 0163755-17.2011.8.26.0100, 

3º Câmara de Dir. Priv. do TJ/SP, j. em 14.11.17, Rel. Carlos Alberto de Salles. 
Ementa: PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Ação ajuizada contra a operadora do plano 
de saúde que recusou a cobertura e contra o hospital que exigiu a expedição de cheque 
caução. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as corrés. 1. Recurso 
da operadora de plano de saúde. Manutenção da decisão que entendeu abusiva a 
exigência de novos prazos de carência. Troca de planos da mesma operadora com 
dispensa de carência. Resolução 196/2011 da ANS, Súmula 100 do TJSP e art. 51, IV 

do CDC. Danos morais pela recusa de internação da criança evidente. Manutenção, 
ainda, do valor arbitrado porque razoável. Recurso não provido. 2. Recurso do 
hospital. Verbas de sucumbência que, de fato, não podem lhe ser impostas porque a 
sentença considerou lícita a sua conduta. Aplicação do princípio da causalidade. 
Imputação da responsabilidade a outra corré. Recurso provido. 
17 Cf. COELHO, Fabio Ulhôa. Curso de Direito Comercial. Vol. 1. 20ª edição. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 446. 
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e, aparentemente, mais adequada tecnicamente é a de cheque 

“pós-datado”. Nesse sentido, explica a doutrina especializada18 

que, “pós-datar um cheque importa em inserir como data de 

emissão certa época futura, colocando, em seguida, esta cambial 

em circulação. O cheque pós-datado resulta, na quase totalidade 

das vezes em que se oferece, de ajuste extracambiário, efetuado 

entre emitente e tomador (...). Este tipo de cheque não foi 

considerado nulo, em atenção ao portador de boa-fé.” 

Em referido contexto, com o desvirtuamento de seu 

caráter cambiário, os princípios e características (cartularidade, 

literalidade, autonomia, negociabilidade, executividade) que 

norteiam os cheques, como títulos de crédito, passam a ser 

relativizados diante da preponderância de deveres próprios das 

relações contratuais estabelecidas substancialmente entre o emi-

tente/sacador do título e o tomador/beneficiário do mesmo, tais 

como aqueles deveres que emanam da boa-fé objetiva e da 

necessária satisfação das perdas e danos.  

Trata-se, na essência, de conferir caráter supletivo aos 

costumes, nos termos do que estabelece o artigo 4º da Lei de 

Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB)19. E não 

só. É o reconhecimento do Direito de que as regras jurídicas po-

dem ser flexibilizadas em razão das necessidades do tráfego co-

mercial, desde que não afrontem a ordem pública. É por isso que 

a doutrina não trata da situação à luz da nulidade ou da anulabi-

lidade. 

Nesse sentido, o comportamento do beneficiário do título 

que o apresenta antes da data pactuada com o emitente 

 
18 SAMPAIO, Pedro. A Lei de Cheques: Comentário e Fórmulas. Rio de Janeiro: 
Forense, 1988, p. 145/146. 
19 Decreto-Lei 4.657/42, cujo art. 4º estabelece que “Quando a lei for omissa, o juiz 
decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de 
direito.”. Nesse sentido, ver LIMA, Rogério Medeiros Garcia. Responsabilidade Civil 
pela antecipação antecipada de cheque pré-datado (RT 782/2000, dez.2000), in Res-
ponsabilidade civi, v. 2 – Direito da obrigações e direito negocial / Neson Nery Jr., 
Rosa Maria de Andrade Nery (org.). São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, 
p. 1007/1019, p. 1010  
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caracteriza: (i) inadimplemento contratual, pois desrespeitou a 

data do pagamento e, subsidiariamente, (ii) inequívoco 

comportamento contraditório violador da boa-fé. Nas palavras 

de Judith Martins-Costa20, “É a deslealdade, além da 

contrariedade com a própria conduta, que está no núcleo da 

figura conhecida como venire contra factum proprium non valet. 

(...) É preciso que a ‘segunda conduta’ frustre legítimo 

investimento de confiança, feito pela parte que alega a 

contradição, em razão da ‘primeira conduta’ (o factum 

proprium).”21 

Apresentar o título de crédito antes da data avençada pe-

las partes, caracteriza inadimplemento puro e simples do credor 

que “cobra” (exerce a pretensão em sentido amplo) antes da data 

que poderia fazê-lo. Quem combina depositar o cheque em certo 

dia e antecipa o depósito, inadimple de maneira relativa, está em 

mora, pois o Código Civil (art. 394) prevê que a mora tem cará-

ter tríplice e se refere ao tempo, lugar e forma do pagamento. 

Diante de referido cenário, a ausência de tratamento legal 

específico, associada à relevância social e à ampla diversidade 

de situações que envolvem a figura exigem a atuação dos 

intérpretes do direito na busca de conferir tratamento adequado 

ao tema, de forma a pacificar os inúmeros conflitos de interesses 

relacionados à matéria. Nesse contexto, passa-se à análise dos 

fundamentos e das polêmicas que envolvem a encetada Súmula 

370 STJ e sua aplicação. 

 

4. SÚMULA 370 DO STJ: TEOR E PRECEDENTES. 

 

Com o propósito de uniformizar o entendimento juris-

prudencial acerca da possibilidade de se reconhecer, em favor 

 
20 Cf. MARTINS-COSTA, Judith. A Boa-fé no direito privado: critérios para a sua 
aplicação. São Paulo: Marcial Pons, 2015, p. 616/617. 
21 É o teor do Enunciado 362 do CJF: “A vedação do comportamento contraditório 
(venire contra factum proprium) funda-se na proteção da confiança, tal como se extrai 
dos arts. 187 e 422 do Código Civil”. 
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do emitente de cheque “pós-datado”, direito à indenização por 

danos morais, em razão da apresentação do título para paga-

mento antes da data convencionada, a Segunda Seção do STJ 

aprovou, em 16 de fevereiro de 2009, a Súmula nº 370, cujo 

conteúdo é o seguinte: “Caracteriza dano moral a apresentação 

antecipada de cheque pré-datado.” 

Em consulta ao órgão oficial22, verifica-se a menção ex-

pressa a 5 (cinco) acórdãos, proferidos no âmbito do referido tri-

bunal superior (STJ), cujas discussões e resultados dos julga-

mentos influenciaram na formação do convencimento dos mem-

bros do referido órgão julgador e na redação da encetada súmula 

370. Neste tópico são analisados, de forma sintética e objetiva, 

cada um dos referidos precedentes jurisprudenciais, com o obje-

tivo de permitir a identificação mais precisa possível das hipóte-

ses fáticas que serviram de base à aprovação da súmula, inclu-

sive, para – com base nas circunstâncias peculiares de cada caso 

– avaliar os principais pontos convergentes e divergentes entre 

os julgados, possibilitando reconhecer a maior ou menor abran-

gência da aplicação do entendimento sumular e a sua adequada 

aplicação atualmente. 

Não serão transcritos, na íntegra, os referidos julgados. 

A análise limitar-se-á a destacar os pontos mais relevantes de 

cada acórdão, naquilo que se mostrar pertinente ao foco do pre-

sente estudo, tecendo comentários pontuais a respeito dos argu-

mentos centrais de cada julgado. 

 

4.1. PRIMEIRO PRECEDENTE: RESP 16.855-SP (4ª T, 

11.05.1993 – DJ 07.06.1993). 

 

Síntese da Ementa: 
(...) 

III - O cheque pós-datado emitido em garantia de dívida não se desnatura 

como título cambiariforme, tampouco como título executivo extrajudicial. 

 
22 http://www.stj.jus.br/docs_internet/SumulasSTJ.pdf 
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IV - A circunstância de haver sido aposta no cheque data futura, embora 

possua relevância na esfera penal, no âmbito dos direitos civil e comercial 

traz como única conseqüência prática a ampliação real do prazo de apre-

sentação. (...) 

Trechos relevantes do acórdão: 

(...) 

O cheque pós-datado emitido em garantia de dívida não perde a cambiali-

dade e a executoriedade. Não deixa de ser cheque, tampouco se desnatura 

como título executivo extrajudicial, tal como concebido pelo inciso I do art. 
585, CPC. 

(...) 

NÃO PERDEM a NATUREZA de TÍTULO de CRÉDITO e de ORDEM de 

PAGAMENTO À VISTA “os cheques pós-datados não perdem a validade 

como títulos cambiariformes e executivos, não se desnaturam, ao contrário 

do sustentado pelo recorrente. Apenas, do ponto de vista pragmático, têm 

ampliado o prazo de apresentação. 

(...) 

Daí a conclusão de que, se descaracterização ocorre em hipóteses tais, esta 

é de finalidade, não de essência e forma. E, pondere-se, contribui decisiva-

mente para tal desvirtuamento o próprio emitente que, fiando-se apenas na 
palavra do beneficiário, sem nenhuma garantia ou amparo legal, estipula 

data de emissão como se de vencimento fosse. Disso decorre a nenhuma sig-

nificação jurídica dessa estipulação, que não pode, porque ‘contra legem’, 

ser invocada em defesa pelo emitente. Em síntese, o título permanece íntegro 

sob todos os aspectos, prestando-se indubitavelmente a aparelhar execução. 

O primeiro precedente trata, em rápida síntese, apenas de 

reforçar a natureza do cheque como ordem de pagamento à vista, 

mantendo-se íntegras suas características cambiárias essenciais, 

ainda que o título tenha sido “pós-datado”. Trata, portanto, de 

estabelecer as bases centrais para a elaboração da súmula. 

Por consequência lógica, ao invocar precedente que sus-

tenta a manutenção da natureza jurídica do título, o referido en-

tendimento reforça a ideia de que a instituição financeira sacada 

não pode ser responsabilizada pelo cumprimento do dever legal 

de honrar o pagamento do cheque na hipótese de existência de 

fundos suficientes na conta do emitente/sacador no ato de apre-

sentação ou quando esta devolve o título por insuficiência de 

fundos.  
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Logo, a imputação da responsabilidade pela apresenta-

ção antecipada do título não deve atingir a esfera jurídica do sa-

cado23. Equívoco seria espraiar ao Banco (sacado) qualquer res-

ponsabilidade por cumprir o texto de lei quer seja pagando o 

cheque (havendo fundos) ou devolver o cheque (por ausência de 

fundos). É a máxima res inter alios acta em que o contrato entre 

credor (que recebeu o cheque) e devedor (emitente do cheque) 

não beneficia nem prejudica terceiros (o banco sacado). 

Responsabilizar o banco por cumprir a lei, tratando o 

cheque como título de crédito à vista, seria ferir a lógica do sis-

tema jurídico. É por isso que, diante da prática do ato lícito por 

banco, esse em hipótese alguma pode ser responsabilizado. 

Privilegia-se, dessa forma, a natureza e as características 

cambiais do título, sem desprezar as situações nas quais o bene-

ficiário viola a boa-fé e inadimple o contrato. 

 

4.2. SEGUNDO PRECEDENTE: RESP 213.940-RJ (3ª T, 

29.06.2000 – DJ 21.08.2000) 

 

Ementa: 
A devolução de cheque pré-datado, por insuficiência de fundos, apresentado 

antes da data ajustada entre as partes, constitui fato capaz de gerar prejuízos 

de ordem moral. 

Argumentos origem: TJ/RJ: 

No mérito, venda a prazo, mediante cheques pré-datados, prática admitida, 

há muito pelos Tribunais pátrios, inclusive pelo STJ. Título apresentado no 

banco sacado antes do prazo, acarretando sua devolução. Dano moral efeti-

vamente ocorrido. A sensibilidade dos que o sofrem faz com que não haja um 

padrão-chapa, a fim que o ressarcimento de todos se nivele por baixo. A 

 
23 Em sentido contrário, reconhecendo a responsabilidade da instituição financeira sa-

cada e do beneficiário/tomador do título, ver MEIRA, André Augusto Malcher. Res-
ponsabilidade Civil das Instituições Financeiras na Devolução de Cheque, in Res-
ponsabilidade Civil Contemporânea: em homenagem a Sílvio de Salvo Venosa. (Co-
ord. Otavio Luiz Rodrigues jr., Gladston Mamede, Maria Vital da Rocha). São Paulo: 
Atlas, 2011, p. 264/269, onde se destaca (p.267) que: “Na nossa opinião, o banco 
possui responsabilidade civil sobre o ato ilícito que gerou o dano moral, juntamente 
com o credor/beneficiário.” 
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imposição de pena por tal dano deve ser tal que o ofensor reflita sobre o ato 

acarretador do estorvo íntimo. Recurso desprovido. 

Trecho acórdão STJ: no sentido de ser caracterizado 

como“in re ipsa” 
(...) De qualquer sorte, é incontroverso que a recorrente apresentou cheque 

pré-datado, antes do que ficara ajustado com a autora, o que levou a sua 

devolução. Esse fato - recusa do pagamento de cheque por falta de fundos - 

causa sérios constrangimentos ao emitente. Isso resulta da experiência co-

mum e independe de provas. Muito embora não haja notícia do registro do 

nome da autora em entidades de proteção ao crédito, nem de qualquer res-

trição a ela imposta em função da atitude culposa da ré, a simples comuni-

cação de que houve um cheque devolvido por falta de provisão de fundos traz 

implícita a qualificação de que se trata de pessoa incorreta nos negócios com 

os dissabores a isso inerentes. Ademais, o fato haverá de ficar registrado 

junto à instituição financeira. 

Considero, entretanto, que razoável a importância aqui arbitrada. Cumpre 
observar que não há critérios determinados e fixos para a quantificação do 

dano moral, devido à subjetividade que caracteriza o tema. Recomenda-se 

que essa seja feita com moderação, pautando-se o magistrado pelo bom 

senso e pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência.  

Na análise deste segundo precedente alguns pontos me-

recem destaque, pois além de presentes nos precedentes seguin-

tes, são determinantes à fixação do correto entendimento acerca 

da abrangência da Súmula 370. 

Logo de partida, chama a atenção, já na ementa, que o 

acórdão em questão não reconheceu tratar-se, ao menos a prin-

cípio, de dano moral in re ipsa, tendo salientado, apenas, que o 

fato em si – caracterizado pela devolução do cheque e pela in-

clusão do nome do emitente no Cadastro de Cheque sem Fundo 

(CCF) – seria “capaz de gerar prejuízos de ordem moral”, mas 

não afastou, de plano, a necessidade de prova da ocorrência do 

dano. Relevante reforçar tal aspecto, pois os chamados danos 

morais in re ipsa são entendidos como aqueles danos cuja carac-

terização decorre do próprio fato, ou seja, da mera violação a 

direito da personalidade, independentemente da demonstração 

efetiva do prejuízo suportado. Diante da análise dos próprios 

precedentes que originaram a Súmula 370, há dúvidas concretas 
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acerca da caracterização de referida modalidade de dano no caso 

dos danos decorrentes da apresentação de cheques sem fundos, 

conforme se analisará em tópico próprio. 

Da leitura da ementa do referido precedente não é possí-

vel extrair-se a conclusão de que a hipótese fática analisada foi 

enquadrada como dano moral in re ipsa. Apesar de não previsto 

de forma clara na ementa, o enquadramento do referido dano 

como in re ipsa consta da fundamentação do acórdão, quando se 

afirma que os “sérios constrangimentos ao emitente”, em decor-

rência da “recusa do pagamento de cheque por falta de fundos” 

“resulta da experiência comum e independe de provas”, enfati-

zando-se, a seguir, que “a simples comunicação de que houve 

um cheque devolvido por falta de provisão de fundos traz implí-

cita a qualificação de que se trata de pessoa incorreta nos negó-

cios”. 

Além de referidas dúvidas acerca da natureza do dano e 

da necessidade de prova, analisando-se o teor do acórdão para-

digmático constata-se que o fato que ensejou o dever de indeni-

zar foi a “devolução” do cheque por insuficiência de fundos na 

conta da emitente e o consequente encaminhamento de seu nome 

ao encetado cadastro de cheques sem fundos (CCF). Não foi, 

portanto, a mera “apresentação” do cheque antes do prazo que 

acarretou o dano moral ao emitente, mas sim a “recusa” do pa-

gamento e a devolução do título por insuficiência de fundos. 

Embora possa parecer tratar-se de mero detalhe, a iden-

tificação exata do fato apto a ensejar o dever de indenizar é ele-

mento fundamental na redação de súmulas e, no caso concreto, 

o precedente invocado reconheceu o dever de indenizar em de-

corrência da “recusa/devolução” do pagamento do cheque e não 

da sua mera apresentação antes do prazo, conforme acabou por 

constar da redação da Súmula 370. Tal distinção se mostra rele-

vante, por exemplo, naquelas situações em que o cheque “pós-

datado” apresentado antes da data pactuada é compensado na 

conta do emitente. A ausência de definição clara do fato 
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caracterizador da conduta lesiva, não permite concluir com pre-

cisão se o direito à indenização ao emitente decorre da mera 

“apresentação” do cheque (como previsto na súmula 370) ou se 

tal direito dependeria da efetiva “recusa/devolução” do título 

(como decorre deste e de outros precedentes a seguir analisa-

dos). 

Outro aspecto que demanda maiores reflexões – por tra-

tar-se, inclusive, de tema bastante recorrente nos tribunais brasi-

leiros – diz respeito à tão prolatada função punitiva da responsa-

bilidade civil. Constata-se a presença de citação de trecho do 

acórdão recorrido, proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de 

Janeiro (TJ/RJ), no qual se destacou que “a imposição de pena 

por tal dano deve ser tal que o ofensor reflita sobre o ato acarre-

tador do estorvo íntimo.” É orientação comum nos Tribunais 

brasileiros, ainda que se afaste do sistema vigente pelo qual a 

indenização se mede pela extensão do dano (art. 944 do CC). A 

função punitiva (própria do Direito Penal), importada (e mal) do 

sistema americano, gera consequência ilógicas ao sistema inde-

nizatório, pois a vítima enriquece às custas do agressor.24 

Registra-se, por fim, mas sem ingressar no mérito da aná-

lise, a mencionada dificuldade em se aferir o montante indeni-

zatório, o qual foi fixado, no caso concreto, em valor equivalente 

a 50 salários mínimos25. 

 

4.3. TERCEIRO PRECEDENTE: RESP 557.505-MG (3ª T, 

04.05.2004 – DJ 21.06.2004) 

 

Ementa: 
 

24 É por isso que representa uma leitura equivocada da responsabilidade civil o Enun-

ciado 379 do CJF: “O art. 944, caput, do Código Civil não afasta a possibilidade de 
se reconhecer a função punitiva ou pedagógica da responsabilidade civil.” 
25 O sistema de fixação de indenização por dano moral adotado pelo STJ a partir das 
lições do Ministro Sanseverino é o bifásico: em uma primeira fase se analisa qual o 
valor da indenização que o STJ tem fixado para os casos semelhantes. Em uma se-
gunda fase, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o valor é majorado ou 
reduzido. 
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Cheque pré-datado. Apresentação antes do prazo. Indenização por danos 

morais. Precedentes da Corte. 1. A apresentação do cheque pré-datado antes 

do prazo avençado gera o dever de indenizar, presente, como no caso, a con-

seqüência da devolução do mesmo por ausência de provisão de fundos. 2. 

Recurso especial conhecido e provido. 

Argumentos da origem: Tribunal de Alçada MG 

Impõe-se a improcedência do pedido indenizatório, na hipótese do autor pos-

suir reiterados registros do seu nome nos órgãos de proteção de crédito, por-

quanto não se há de falar em ofensa à honra e, por conseqüência, em paga-

mento de indenização por dano moral. 

Fixou o valor em R$ 2.000,00, porque o recorrente já tinha outras entradas 

em cadastros negativos por outros lojistas, além de cinco ocorrências no 
SPC relativas a cartão de crédito da Credicard e 18 em três bancos. Mas 

prevaleceu o voto do revisor no sentido de que “o documento de fl . 55-56, 

TA demonstra que o apelante é um contumaz emitente de cheques sem provi-

são de fundos. O seu nome foi incluído, reiteradas vezes, nos órgãos de pro-

teção ao crédito e no cadastro de emitente de cheques sem fundos do Banco 

Central do Brasil” (fl s. 91-92). 

Trecho acórdão STJ: no sentido de ser caracterizado 

como “in re ipsa” 
(...) Tenho que procede a impugnação. A jurisprudência da Corte agasalha 

a responsabilidade da empresa que não cumpre o prazo avençado, causando 

prejuízo de ordem moral ao emitente, que confiou que o cheque seria apre-

sentado na data aprazada, evidente a conseqüência com a devolução do che-

que pelo banco sacado: REsp n. 237.376-RJ, da minha relatoria, DJ de 

1º.8.2000; REsp n. 213.940-RJ, Relator o Ministro Eduardo Ribeiro, DJ de 

21.8.2000. 

Na ementa deste terceiro precedente também se verifica 

a presença de característica idêntica àquela identificada no pre-

cedente anterior. O fato que ensejou a imputação do dever de 

indenizar foi a “devolução” do cheque por insuficiência de fun-

dos e não a mera “apresentação” do cheque antes do prazo. Re-

forçam-se, portanto, as ponderações realizadas no item anterior. 

A questão de relevo foi a devolução e não propriamente a apre-

sentação do título antes da data avençada. 

O contexto fático analisado no presente acórdão diverge 

do anterior, em razão da presença de elementos, destacados na 

ementa do acórdão recorrido (TAC/MG), os quais noticiam que 
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o emitente do cheque não gozava de fama de bom pagador, uma 

vez que possuía “reiterados registros do seu nome nos órgãos de 

proteção de crédito”, não tendo sido reconhecida, em segundo 

grau de jurisdição, “ofensa à honra e, por consequência, paga-

mento de indenização por dano moral.” 

Tal entendimento, contudo, fora reformado pelo acórdão 

da 3ª Turma do STJ, que restabeleceu o voto vencido proferido 

em segundo grau de jurisdição para privilegiar a boa-fé no 

acordo estabelecido entre emitente e beneficiário do título, con-

ferindo ao emitente o direito de ser indenizado pelos danos mo-

rais decorrentes da “apresentação” antecipada do cheque, sendo 

que o fato do emitente não gozar de fama de bom pagador foi 

considerado apenas no tocante à fixação do quantum devido a 

título de indenização por danos morais. 

Outro aspecto relevante que emana deste terceiro prece-

dente, embora de forma não expressa, se relaciona à mencionada 

violação ao dever de confiança, decorrente da boa-fé objetiva, 

como critério utilizado para justificar o dever imposto ao bene-

ficiário de indenizar pelos danos morais impostos ao emitente.  

O dever de confiança, como dever lateral ou anexo, é 

aquele que não decorre da prestação propriamente dita (dever 

central), mas que integra a gama de deveres das partes e, se des-

cumprido, gera idêntico efeito ao descumprimento desta: paga-

mento de indenização (Enunciado 24 do CJF)26. 

Tal dever independe de previsão legal ou contratual e de-

corre diretamente, no caso em tela, do princípio da boa-fé27. 

 
26 “Em virtude do princípio da boa-fé, positivado no art. 422 do novo Código Civil, a 
violação dos deveres anexos constitui espécie de inadimplemento, independentemente 
de culpa”. 
27 Necessário registrar, contudo, que apesar da íntima relação entre boa-fé e confiança, 
estamos diante de institutos autônomos, tal como destaca MARTINS-COSTA, Judith 
H. Princípio da confiança legítima e princípio da boa-fé objetiva. Termo de 
compromisso de cessação (TCC) ajustado como o CADE. Critérios da interpretação 
contratual: os “sistemas de referência extracontratuais” (“circunstâncias do caso”) 
e sua função no quadro semântico da conduta devida. Princípio da unidade ou 
coerência hermenêutica e “usos do tráfego”. Adimplemento contratual. Revista dos 
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4.4. QUARTO PRECEDENTE: RESP 707.272-PB (3ª T, 

03.03.2005 – DJ 21.03.2005). 

 

Ementa: 

Civil. Recurso especial. Cheque pré-datado. Apresentação antes do prazo. 

Compensação por danos morais. - Não ataca o fundamento do acórdão o 

recurso especial que discute apenas a natureza jurídica do título cambial 

emitido e desconsidera o posicionamento do acórdão a respeito da existência 

de má-fé na conduta de um dos contratantes. - A apresentação do cheque 
pré-datado antes do prazo estipulado gera o dever de indenizar, presente, 

como no caso, a devolução do título por ausência de provisão de fundos. 

Recurso especial não conhecido. 

Argumentos da origem: TJ/PB 
Atualmente o cheque pós-datado, comercialmente denominado de “pré da-

tado”, consiste em ocorrência usual nas relações comerciais existentes no 

Brasil. O acordo entre as partes foi estabelecido de forma ordinária e verbal, 

com base na confiança do tomador/apelante em relação ao emitente/apelado, 

de forma que, o descumprimento do pacto firmado rende ensejo à rescisão 

contratual do instrumento de compra e venda e responsabilização civil por 

danos morais. 

Trecho acórdão STJ: 
A Sra. Ministra Nancy Andrighi (Relatora): O acórdão recorrido, apesar de 

reconhecer que o art. 32 da Lei n. 7.357/1985 conceitua o cheque como uma 

ordem de pagamento à vista, interpretou o supra citado artigo em conformi-

dade com os princípios da boa-fé e da proteção ao crédito, não para desca-

racterizar parte da natureza jurídica do instituto cambiário, mas para res-

ponsabilizar o credor pela quebra de confiança no acordo estabelecido em 

relação à data de apresentação do título em questão. 

(...) 

Dizer que “(...) quem não quiser pagar a vista, não emita o cheque, pois sua 

 
Tribunais vol. 852/2006 (Out.2006), p. 87/126, p. 8 “Discernido o campo de atuação 

específico do princípio da confiança – vale dizer, o seu campo de autonomia, onde 
não necessita estar coligada com a boa-fé para ter eficácia jurídica – cabe observar 
que ambos os princípios podem também interagir , atuando conjuntamente.” 
Complementa a autora “É indiscutível que nas exigências de probidade, lisura e 
correção de condutas que a boa-fé traduz se insere a exigência de não criar ou sustentar 
indevidamente expectativas em outrem, bem como a de prevenir a formação de 
representações falsas, temerárias ou infundadas no alter.”   
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emissão depende de prévia provisão de fundos” (fls. 243), como faz o recor-

rente, após solidificado o entendimento de que houve acordo prévio quanto 

à data de apresentação do cheque, nada mais é do que alegar a própria tor-

peza, e é nesse sentido que se coloca a conclusão do acórdão quanto à exis-

tência de responsabilidade por danos morais na apresentação antecipada de 

cheque pós-datado, porquanto, da mesma forma que não se deveria emiti-lo, 

também repugna à consciência jurídica e à boa-fé que se o desconte anteci-

padamente, havendo promessa em sentido contrário. 

Assim como nos segundo e terceiro precedentes, este 

quarto precedente analisa hipótese fática relacionada à “devolu-

ção” do cheque por insuficiência de fundos que não se confunde 

com a mera “apresentação” do cheque antes do prazo. Refor-

çam-se, portanto, as ponderações realizadas nos itens anteriores. 

No âmbito do STJ, foram enaltecidos os fundamentos re-

lacionados à quebra da boa-fé objetiva no tocante à violação do 

dever de confiança por parte do beneficiário do cheque, refor-

çando tal argumento pela máxima do nemo auditur propriam 

turpitudinem allegans, uma vez que o beneficiário não pode in-

vocar a natureza de ordem de pagamento à vista do cheque, com 

o objetivo de justificar comportamento violador da boa-fé. 

 

4.5. QUINTO PRECEDENTE: RESP 921.398-MS (3ª T, 

09.08.2007 – DJ 27.08.2007) 

 

Ementa: 
Comercial e Processo Civil. Ação anulatória de título cumulada com indeni-

zação por dano moral. Contrato com estipulações usurárias. Nulidade im-

possibilidade. Cheque pré-datado. Depósito antecipado. Dano moral. Pre-

sunção relativa, que pode ceder aos elementos constantes dos autos. Diver-

gência jurisprudencial. Dessemelhança dos casos confrontados. Recurso não 

conhecido. 

(...) 

- Em que pese o entendimento de os danos morais prescindirem da prova, em 

razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de presunção relativa, que não pode 

prevalecer ante à existência de elementos nos autos que evidenciem que o 

ato inquinado de ilícito não causou os prejuízos alegados. 
- Existindo no acórdão impugnado circunstância fática não encontrada no 

julgado paradigma, o dissídio não se configura, diante da dessemelhança 
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dos casos confrontados. Recurso especial não conhecido. 

Síntese dos fatos: 

Aduz a recorrente ter adquirido da recorrida 14 passagens aéreas, no valor 

total de R$ 8.273,60, representados por duas duplicatas. Não tendo a recor-

rente condição de saldar o débito no seu vencimento, as partes concordaram 

em renegociar a dívida, tendo aquela, então, emitido três cheques pré-data-

dos, nos valores de R$ 3.828,19, R$ 4.208,18 e R$ 4.896,30, totalizando R$ 

12.932,67, com vencimento respectivo em 31.1.2000, 1º.3.2000 e 1º.4.2000. 

Na data de vencimento do primeiro cheque, o título foi apresentado para 
desconto, tendo sido devolvido pela instituição financeira por insuficiência 

de fundos. Diante disso, a recorrida reapresentou o título e, entendendo pelo 

vencimento antecipado das demais parcelas, depositou também os demais 

cheques. A recorrente insurge-se contra o valor renegociado, alegando que 

teriam sido acrescidos juros excessivos ao valor das passagens, o que levaria 

à nulidade dos títulos, bem como contra supostos danos morais que teria 

suportado por conta da apresentação indevida dos cheques pré-datados. 

Argumentos da sentença 

(...) No que tange aos danos morais, aduziu o juiz que “o direito de apresen-

tar os títulos é de quem os detenha, pois, como é cediço, os títulos de crédito 

possuem autonomia própria” (fl s. 184). 

Argumentos da origem: TJ/MS 
Apelação cível. Pretensão anulatória de títulos de crédito e de reparação de 

danos morais. Alegação de cobrança de juros e encargos excessivos que não 

conduz à nulidade do negócio. Apresentação de cheques ao banco para pa-

gamento antes da data avençada pelas partes. Ilícito contratual. Falta de 

prova de dano decorrente deste. Dever de indenizar que não surge. Dano 

moral que não se presume. Recurso a que se nega provimento. Eventual ex-

cesso na cobrança de juros e encargos, sem influir nos elementos essenciais 

de formação do negócio (capacidade, licitude, forma prescrita ou não defesa 

em lei) e sem vício de consentimento, não conduz à invalidade da avença 

celebrada pelas partes. Ainda que presente ilícito contratual, consistente na 

apresentação de cheques ao banco sacado antes da data prevista para tanto, 

sem prova do dano, ou da repercussão prejudicialmente moral, não surge o 

dever de indenizar. 

Trechos acórdão STJ: 
III – Da indenização por danos morais 

(...) Sustenta a recorrente que, “a simples apresentação do cheque pós-da-

tado antes do prazo estipulado para que seja pago pelo sacado gera o dever 

inelutável de indenizar” (fl s. 233). 

(...)  



_1228________RJLB, Ano 5 (2019), nº 6 

 

 

“a conta não possuía saldo suficiente para resgatar o título” (ou seja, o pri-

meiro cheque, depositado na data aprazada) (fl s. 03). Assim, inegável que, 

ao depositar o primeiro cheque, a recorrida agiu legitimamente, no exercício 

regular do seu direito. Ocorre que, a devolução desse primeiro cheque, por 

si só, já desencadeou à recorrente os prejuízos por ela alegados, não se vis-

lumbrando que outros danos morais podem ter sido causados pela apresen-

tação dos demais títulos. Em que pese o entendimento de os danos morais 

prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re ipsa, trata-se de pre-
sunção relativa, que não pode prevalecer ante à existência de elementos nos 

autos que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não causou os prejuízos 

alegados. Ademais, consoante ressalta o acórdão verberado, a recorrente 

“não fez referência a qualquer fato ou acontecimento que pudesse levar a ter 

sua imagem prejudicada perante seus clientes ou coisa parecida. 

Este quinto precedente apresenta situação peculiar, onde 

se reconhece a ocorrência de fatos capazes afastar o dever de 

indenizar decorrente da “apresentação” e da “devolução” de che-

que sem fundos. 

Em breve síntese, o acórdão inicia por afirmar que os da-

nos morais são presumidos (in re ipsa), mas diferentemente dos 

precedentes anteriores, salienta tratar-se de “presunção relativa 

que não pode prevalecer ante à existência de elementos nos autos 

que evidenciem que o ato inquinado de ilícito não causou os pre-

juízos alegados.”. Tais argumentos são utilizados para afastar a 

caracterização de dissídio jurisprudencial com os julgados para-

digmas. 

No caso em análise, verifica-se que o beneficiário respei-

tou o acordo estabelecido com o emitente do título, tendo apre-

sentado – na data convencionada – o primeiro de três cheques 

atrelados à confissão de dívida, decorrente de contrato de com-

pra e venda de passagens áreas inadimplido inicialmente pelo 

emitente. Contudo, diante da devolução, sem fundos, do pri-

meiro cheque apresentado para pagamento na data pactuada, o 

beneficiário considerou as demais parcelas do acordo automati-

camente vencidas e apresentou os demais cheques “pós-data-

dos” que estavam em seu poder. 

Após o juízo de primeiro grau ter afastado o direito à 
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indenização em favor do emitente, fundamentando-se, na essên-

cia, no exercício regular de direito do beneficiário credor, enal-

tecendo a autonomia do cheque, o Tribunal de Justiça do Mato 

Grosso do Sul (TJ/MS) inovou os argumentos ao alegar que o 

dano moral “não se presume”, salientando que “ainda que 

presente ilícito contratual, consistente na apresentação de 

cheques ao banco sacado antes da data prevista para tanto, sem 

prova do dano, ou da repercussão prejudicialmente moral, não 

surge o dever de indenizar.” 

No âmbito do STJ foram mantidos os fundamentos rela-

cionados ao exercício regular de direito por parte do credor, be-

neficiário do título, bem como fortalecidos os argumentos refe-

rentes à ausência de demonstração de outros danos, decorrente 

do fato de que a devolução do primeiro cheque, apresentado na 

data convencionada, já havia desencadeado os prejuízos recla-

mados, salientando que “em que pese o entendimento de os da-

nos morais prescindirem da prova, em razão do seu caráter in re 

ipsa, trata-se de presunção relativa, que não pode prevalecer ante 

a existência de elementos nos autos que evidenciem que o ato 

inquinado de ilícito não causou os prejuízos alegados”, bem 

como que a emitente do cheque “não fez referência a qualquer 

fato ou acontecimento que pudesse levar a ter sua imagem pre-

judicada perante seus clientes ou coisa parecida.” 

Com a devida vênia, referida solução não guarda coerên-

cia com as anteriores, pois ainda que se entenda tratar-se o reco-

nhecimento dos danos morais in re ipsa de hipótese de presun-

ção relativa, não se verifica a ocorrência, no caso concreto, de 

fatos capazes de afastar tal presunção de dano moral em favor 

do emitente, especialmente quando se compara a situação dos 

autos à hipótese fática analisada no terceiro precedente (devedor 

contumaz que já possuía títulos protestados e ainda assim teve 

reconhecido o direito à indenização em decorrência de novos 

apontamentos). Ademais, diferentemente do posicionamento 

adotado nos demais precedentes, no caso em tela prevaleceu o 
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entendimento de que o emitente deveria ter apresentado indícios 

de danos à sua imagem. Adotou-se, portanto, raciocínio lógico 

contrário aos dos demais precedentes no tocante ao dano in re 

ipsa. 

Ao que parece, a solução mais adequada neste quinto 

precedente seria simplesmente reconhecer a licitude do compor-

tamento do beneficiário, que não violou a boa-fé e deu cumpri-

mento à avença estabelecida com o emitente do cheque, exer-

cendo regular direito de credor, em razão do vencimento anteci-

pado da dívida28, pelo não pagamento da primeira parcela do 

acordo na data pactuada entre as partes. Tendo praticado ato lí-

cito, o credor não responde por danos decorrentes de um exercí-

cio regular de um direito. 

Ainda que se entenda que nas hipóteses de dano in re 

ipsa opera-se presunção relativa (e não absoluta) em favor do 

emitente do cheque “pós-datado”, a invocação de referido fun-

damento na hipótese fática do caso sob análise parece enfraque-

cer a aplicação da Súmula 370, pois diferentemente do que de-

cidido nos precedentes anteriores e previsto na súmula, a “apre-

sentação” e a “devolução” dos cheques “pós datados” não carac-

terizou dano moral.  

 

5. REFLEXÕES CRÍTICAS SOBRE A SÚMULA 370 

STJ. 

 

Analisados os principais argumentos constantes dos pre-

cedentes jurisprudenciais que nortearam a elaboração da Súmula 

370, são desenvolvidas, neste último tópico, algumas reflexões 

críticas a respeito da redação da referida súmula, bem como de 

 
28 Não se consegue saber, pela leitura da decisão, se no acordo entabulado entre credor 
e devedor havia cláusula prevendo o vencimento antecipado das parcelas vincendas 
na hipótese de inadimplemento de uma delas. Como se sabe, o vencimento antecipado 
não é automático no sistema brasileiro e depende de expressa previsão legal (art. 333 
do CC) ou contratual. Presume-se, pela leitura da decisão, que tal avença existia e por 
isso o credor poderia licitamente depositar todos os cheques recebidos. 
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alguns aspectos polêmicos que a envolvem, promovendo-se 

ponderações pontuais acerca de aparentes contradições decor-

rentes da sua aplicação. 

São destacados ainda – com o escopo de possibilitar o 

aprimoramento da aplicação do referido entendimento sumular 

– alguns acórdãos proferidos no âmbito do próprio STJ e de ou-

tros tribunais, os quais contribuem para orientar o intérprete, 

afastando a aplicação da Súmula 370 em situações fáticas que 

não se enquadrem nos critérios estabelecidos por ocasião da sua 

edição. 

 

5.1. APARENTE TUTELA DA FUNÇÃO 

PUNITIVA/INIBITÓRIA POR PARTE DA SÚMULA 370 STJ  

 

Um dos aspectos que emerge – embora de forma não ex-

pressa – do estudo mais detido da Súmula 370 diz respeito ao 

reconhecimento da função punitiva da responsabilidade civil 

que parece emanar do seu conteúdo, especialmente quando se 

analisa com mais atenção os precedentes que a originaram e a 

sua aplicação na prática atual dos tribunais. 

Nesse sentido, destaca-se trecho do argumento constante 

do segundo precedente STJ (item 4.2. supra), confirmando o 

acórdão recorrido do TJ/RJ, no qual se afirmou que “a imposição 

de pena por tal dano deve ser tal que o ofensor reflita sobre o ato 

acarretador do estorvo íntimo. Recurso desprovido.” 

A afirmação de que a Súmula 370 contribui para o reco-

nhecimento da referida função punitiva é deflagrada pelo seu 

próprio texto, o qual – de forma excessivamente abrangente – 

imputa o dever de indenizar àquele que simplesmente pratica o 

comportamento de “apresentar” para pagamento, antes da data 

pactuada, o cheque “pós-datado”. Reforça-se, por meio da inde-

nização, a repreensão ao ilícito contratual e despreza-se a de-

monstração inequívoca do dano, sendo que, com exceção do 

quinto precedente, todos os demais dispensaram a comprovação 
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efetiva do dano, cuja caracterização decorreu do fato, às vezes 

de forma excessiva como no caso do devedor contumaz do ter-

ceiro precedente (item 4.3. supra). 

Corroborando tal percepção no sentido de que a Súmula 

370 reconhece e estimula, ainda que de forma não expressa, o 

caráter punitivo da indenização por danos morais no caso de 

apresentação antecipada de cheque pós-datado, destacam-se, ao 

longo deste estudo, alguns acórdãos recentes proferidos pelos 

tribunais brasileiros, os quais, inclusive, invocam a referida Sú-

mula 370. 

Registra-se, contudo, que a legislação civil pátria não 

prevê a referida função punitiva da responsabilidade civil. A re-

gra do artigo 944 do CC29 é expressa ao determinar o critério a 

ser empregado para a fixação do dever de indenizar, salientando 

que “a indenização mede-se pela extensão do dano.” Nesse sen-

tido, destaca-se o entendimento de Álvaro Villaça Azevedo30, 

em análise ao referido dispositivo legal, “Isso quer dizer que, 

conforme seja o dano, maior, médio ou menor, deve ser a inde-

nização. Esse o princípio tradicional, que autoriza a indeniza-

ção, repondo-se o patrimônio do lesado, no estado anterior à 

lesão”. Tal regra encontra limitação no parágrafo único do 

mesmo artigo 944 CC, conforme adverte Jorge Shiguemitsu Fu-

jita, ao analisar critérios de equidade no âmbito do código civil 

de 200231 Acrescenta-se, ainda, o argumento constitucional de 

não haver pena sem prévia cominação legal (Art. 5º, XXXIX, da 

Constituição da República). 

Além disso é, no mínimo, questionável – sob os 

 
29 Art. 944 CC - A indenização mede-se pela extensão do dano. 
30 AZEVEDO, Álvaro Villaça. Teoria geral das obrigações e responsabilidade civil. 

11ª ed. São Paulo: Atlas, 2008, p. 278. 
31 FUJITA, Jorge Shiguemitsu, em Responsabilidade Civil: Indenização por Equi-
dade no Novo Código Civil. In Ensaios sobre Responsabilidade Civil na Pós-Moder-
nidade. (Coord. Giselda Maria Fernandes Novaes Hironaka e Maria Clara Osuna Diaz 
Falavigna). Porto Alegre: Magister, 2007, p.233, onde destaca que “Indubitavelmente, 
esse procedimento previsto pelo legislador diminui as possibilidades de decisões ju-
diciais injustas.” 
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parâmetros da equidade e da vedação ao enriquecimento inde-

vido – a ideia de se majorar o quantum indenizatório para cum-

prir referida função dissuasória-punitiva, revertendo-se em favor 

do lesado (no caso o emitente do cheque) o plus da indenização 

devida pelo credor do título. Corroborando tais críticas ao reco-

nhecimento dos denominados punitive damages na realidade 

brasileira, destaca Anderson Schreiber32, “ao combinar critérios 

punitivos e critérios compensatórios, chegando-se a um resul-

tado único, a prática brasileira distancia-se do modelo norte-

americano, que distingue claramente compensatory damages e 

punitive damages. Com isso cria-se, no Brasil, uma espécie bi-

zarra de indenização (...)”. 

É portanto, importação indevida de uma categoria que 

não encontra amparo legal no Código Civil brasileiro e que fere 

a lógica do próprio termo indenização. Indenizar significa lite-

ralmente “sem dano”. Indenizar é apagar os efeitos do ato da-

noso. Do latim, demere é apoucar, diminuir. Quem indeniza põe 

a vítima no estado anterior ao dano.  

Realmente, em tradução literal, punitive damage33 seria 

“indenização punitiva”. Contudo, se indenizar é apagar os efei-

tos do dano, punição não é por definição, e indenização punitiva 

é uma contraditio in terminis. Já dano punitivo é uma confusão 

da causa (dano) com o efeito (indenização ou punição). A única 

 
32 SCHREIBER, Anderson. Novos paradigmas da responsabilidade civil: Da erosão 
dos filtros da reparação à diluição dos danos. 6ª ed. São Paulo: Atlas, 2015, p, 212. 
33Há uma percepção pela qual damage vem do francês domage que, por sua vez de-
corre de damnum. Realmente as fontes virtuais indicam que damage “vem do francês 
antigo damage, domage; (...) no francês moderno dommage que vem de dam “da-
mage, que vem do latim damnum ”(online etymolgy dictionary em https://www.ety-
monline.com/word/damage). O wiktionary (dicionário da Wikipédia, que também 

trata de etimologia - https://en.wiktionary.org/wiki/damage#Old_French) também 
sustenta esse posicionamento, mas traz uma informação diferente de todos os outros 
dizendo que damage seria do francês antigo e dommage do francês moderno. Há uma 
segunda tese pela qual damage e domage tem origem comum em damnum que passa 
ao francês antigo como dam ou damne. Assim, da palavra damne (francês antigo) 
surgiria damage (confira-se https://www.lexico.com/en/definition/damage e 
https://www.wordreference.com/definition/damage) 
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tradução possível para a categoria, atendendo a seu significado, 

seria “valor de desestímulo”.  

Por outro lado, não se pode deixar de mencionar os 

relevantes contributos ofertados por juristas de relevo, com 

destaque para Antônio Junqueira de Azevedo34, em defesa da 

nova categoria de “dano social” e da possibilidade de se atribuir 

função dissuasória-punitiva à indenização, a qual parece se 

justificar para abarcar a figura do cheque pós-datado no âmbito 

das relações de consumo (art. 6º, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor35), mas enfrentaria forte resistência nas relações 

civis em geral, conforme reconhece o próprio autor, diante dos 

obstáculos legais supra mencionados. 

A questão intransponível é o destino da parcela fixada 

pelo juiz a título de valor de desestímulo. Se esse valor for des-

tinado à vítima, há claro enriquecimento sem causa, pois a ví-

tima recebe indenização em valor superior ao dano, sem que haja 

lei que ampare esse acréscimo patrimonial. Se for destinada a 

terceiros (sempre se aventa a possibilidade de o dinheiro ir a um 

fundo gerido pelo Ministério Público), teremos a vítima pleite-

ando direito de terceiro em nome próprio, o que é vedado pelas 

leis processuais e fere a lógica do sistema.  

A fixação de pena travestida de indenização é indesejada 

ao sistema, pois distorce categorias jurídicas e não melhora efe-

tivamente a qualidade da conduta das partes contratantes. 

Em conclusão deste tópico, não nos parece adequado que 

o entendimento sumulado inove na realidade jurídica brasileira 

prevendo, ou no mínimo estimulando, a fixação de punição onde 

a lei não prevê, seja para imputar a responsabilidade civil, seja 

 
34 AZEVEDO, Antônio Junqueira de. Por uma nova categoria de dano na responsa-
bilidade civil: o dano social, In O Código Civil e sua interdisciplinaridade. (Coord. 
Filomeno, José Geraldo Brito; Wagner Júnior, Luiz Guilherme da Costa; Gonçalves, 
Renato Afonso). Belo Horizonte: Del Rey, 2004, p. 370/377.  
35 Art. 6º são direitos básicos do consumidor: (...) VI - a efetiva prevenção e reparação 
de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos; 
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para majorar o quantum devido36. 

 

5.2. FATO CARACTERIZADOR DO DANO: 

“APRESENTAÇÃO” OU “DEVOLUÇÃO/RECUSA” DO 

TÍTULO? 

 

A caracterização da conduta, comissiva ou omissiva, do 

autor do dano é elemento fundamental – tanto no âmbito da res-

ponsabilidade civil subjetiva (art. 186 e 187CC)37, quanto nas 

hipóteses de responsabilidade civil objetiva (art. 12, 14, 18 

CDC, entre outros) – para justificar a imputação do dever de in-

denizar a determinado sujeito. Sendo certo, que a análise de tal 

comportamento e a relação de “causa” e “efeito” (nexo) deste 

em relação ao dano figuram-se indispensáveis para que surja o 

dever de indenizar e aplicação do sistema da responsabilidade 

civil. 

No caso concreto, contudo, chama a atenção e gera certo 

desconforto a constatação de que os acórdãos do STJ, adotados 

como precedentes da Súmula 370 (ver itens 4.2, 4.3 e 4.4 supra), 

fundamentaram o dever de indenizar na “devolução/recusa” do 

cheque por insuficiência de fundos na conta da emitente – inde-

pendentemente do encaminhamento do nome do emitente a 

cadastros de inadimplentes – e não na mera “apresentação” do 

 
36 Nesse sentido, destaca-se o entendimento de ALMEIDA, José Luiz Gavião de. Res-
ponsabilidade Civil Sem Dano no Código Civil de 2002. Tese apresentada no con-
curso de Professor Titular junto ao Departamento de Direito Civil da Faculdade de 
Direito da Universidade de São Paulo, 2011, p. 37 “(...) Não se pode negar que a vida 
muda as regras, pelo que os institutos jurídicos não raras vezes precisam de nova 
adaptação. Mas não se pode exigir alteração de tal natureza que descaracterize o 
instituto. Melhor, então, que seja criado outro, ou que noutro se inclua a situação que 

não tenha qualquer adequação com a responsabilidade civil.” 
37 Ainda que se entenda tratar-se hipótese de abuso de direito (art. 187CC) do credor, 
que ao apresentar antecipadamente o cheque a pagamento excede “manifestamente os 
limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons 
costumes.”, dispensando-se a comprovação de sua culpa, não se pode prescindir, em 
hipótese alguma, da verificação do dano, ainda que na sua forma presumida (in re 
ipsa).  
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cheque antes do prazo, como acabou por constar da súmula38. 

Não se trata, como pode parecer, de mero capricho. A 

identificação exata do fato apto a ensejar o dever de indenizar é 

elemento fundamental na redação de uma súmula, pois, a depen-

der das circunstâncias, será este o fator crucial para definir pela 

imputação, ou não, do dever de indenizar. 

Destaca-se, por exemplo, aquelas situações em que o 

cheque “pós-datado” apresentado antes da data pactuada é 

compensado na conta do emitente. A ausência de definição clara 

do fato caracterizador da conduta lesiva não permite concluir 

com precisão se o direito à indenização ao emitente decorre da 

mera “apresentação” do cheque (como previsto na súmula 370) 

ou se tal direito dependeria da efetiva “recusa/devolução” do 

título (como decorre do segundo, terceiro e quarto precedentes). 

Ainda, se o dano moral decorre da ausência de fundos ou se ve-

rifica mesmo quando o cheque é pago pelo sacado. 

Não por acaso, a imprecisão e a vagueza na redação da 

Súmula 370 acabaram por gerar grande confusão na fixação dos 

parâmetros norteadores da imputação da responsabilidade civil 

nestes casos39. 

 
38 Nesse sentido, também, acórdãos atuais Apelação nº 1038141-70.2015.8.26.0576, 
23ª Câm. Dir. Priv. TJ/SP J. 23.5.2017, Rel. Paulo Roberto de Santana, Dano moral 
Cheque pré-datado Apresentação antecipada que importou em devolução da cártula e 

compensação após segundo depósito, comprometendo as finanças do autor Prejuízo 
moral caracterizado Indenização devida Súmula 370, do STJ Verba arbitrada em r$ 
2.000,00 Viabilidade Hipótese em que o autor não demonstrou a ocorrência da inscri-
ção de seu nome no CCF ou em outros cadastros de inadimplentes, nem protesto in-
devido de títulos ação julgada parcialmente procedente sentença reformada recurso 
provido. 
39 Nesse sentido, acórdão do TJ/SP que aplica literalmente a Súmula 370 em hipótese 
fática que envolve relação de consumo, na qual a mera apresentação antecipada do 

cheque “pós-datado” gerou o dever de indenizar, independentemente de anotação do 
nome do emitente em cadastro de inadimplentes, conforme Apelação n° 0020434-
66.2010.8.26.0161, 22ª Câm. Dir. Priv. TJ/SP, Rel. Roberto Mac Cracken, J. em 
15.12.11. Ementa: DANO MORAL. CHEQUE PRE-DATADO. COSTUME 'PRAE-
TER LEGF. APRESENTAÇÃO EM DATA ANTERIOR À ESTIPULADA. FOR-
NECEDOR QUE ASSUME OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. DESCUMPRI-
MENTO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOAFÉ CONTRATUAL. Cheque 
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Nesse sentido, parece urgente a revisão da redação da 

Súmula 370, a fim de adequá-la aos próprios precedentes que 

influenciaram sua redação, alterando-se o vocábulo “apresenta-

ção” por “devolução”, a fim de delimitar a abrangência de apli-

cação do entendimento. 

Tal conclusão se mostra coerente com a ideia de que o 

dever de indenizar tem por base o resultado potencialmente le-

sivo do comportamento (recusa/devolução) apto a causar danos 

ao emitente do cheque pós-datado e não no próprio comporta-

mento do beneficiário (apresentação antecipada), em si, o qual, 

apesar de ilícito, pode não gerar dano algum ao emitente do che-

que. Não há presunção de dano se o cheque foi compensado. Se 

dano houver, caberá à parte prová-lo. Não será in re ipsa.40  

Ora, fosse o dano decorrente da mera “apresentação” an-

tecipada do título, seria possível aferir que qualquer violação da 

boa-fé que caracterizasse o inadimplemento de obrigação no 

universo contratual seria apta a gerar o dever de indenizar a parte 

inocente por danos morais. Dano moral pode haver, mas deve 

ser provado. 

 

5.3. DANO IN RE IPSA E A PRESUNÇÃO DO DANO 

MORAL. 

 

Nas hipóteses em que se caracterizam os denominados 

danos in re ipsa, dispensa-se a, em regra, necessária compro-

vação inequívoca da ofensa moral sofrida pela vítima. O 

próprio fato já configura o dano.  

Para ilustrar tal modalidade de dano utiliza-se, com fre-

quência, o exemplo que envolve a perda de um ente familiar, por 

fato imputável a outrem. O simples fato ensejaria o dever de in-

denizar, independentemente da prova do prejuízo. Trata-se, sem 
 

apresentado para pagamento em data anterior ao combinado. Existência de relação de 
consumo. Art. 6o, VIII, do CDC. A apresentação de cheque pré-datado antes da data 
avençada configura dano moral. Súmula 370 do STJ. Recurso provido. 
40 No item seguinte, desenvolvemos essa questão com maior profundidade.  
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dúvida, de mecanismo que facilita a compensação do sujeito que 

sofre danos a direitos de personalidade, na medida em que afasta 

a necessidade – frequentemente complexa, porque normalmente 

baseada em elementos de caráter subjetivo – de se comprovar os 

danos morais suportados, mas não significa que deles se possa 

prescindir. 

Alguns doutrinadores afirmam tratar-se de hipótese de 

dano presumido, mas há divergências acerca de tal enquadra-

mento, bem como se tal presunção seria juris tantum ou jure et 

de jure, especialmente diante do indispensável preenchimento 

do requisito do “dano”, o qual deve ser efetivo e presente, não 

se admitindo indenização por danos hipotéticos e futuros41. 

Nesse sentido, no âmbito do próprio STJ, é consolidado 

o entendimento segundo o qual "a inclusão ou manutenção 

equivocada em cadastro de inadimplentes configura o dano 

moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência 

do fato ilícito, cujos resultados são presumidos"42, 

 
41 Para uma análise abrangente conferida à figura (dano in re ipsa) no âmbito do STJ, 
ver TARTUCE, Flávio. Direito Civil: Direito das obrigações e responsabilidade ci-
vil, vol.2.12ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 407. 
42 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE 
CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA COM O CEDENTE NÃO 
COMPROVADA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. 
RESPONSABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. DANO 

MORAL IN RE IPSA. VERBA INDENIZATÓRIA FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. 
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O Tribunal de origem, com base na análise dos elementos fático-probatórios dos 
autos, foi taxativo em afirmar a responsabilidade do Fundo de Investimentos em 
Direitos Creditórios (cessionário) pela inclusão indevida do nome do recorrido no 
rol dos maus pagadores em virtude da inexistência de relação jurídica entre o cedente 
e o suposto devedor, de modo que a alteração do julgado, tal como pleiteada, 
encontra óbice na Súmula 7/STJ. 

2. A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes, por 
si só, enseja indenização, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, por ser 
presumida a sua ocorrência, configurando, assim, o chamado dano moral in re ipsa. 
Precedentes. 
3. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as 
peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o 
potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e 
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excetuando-se as hipóteses nas quais “preexistente legítima 

inscrição ressalvado o direito de cancelamento”, nos termos da 

Súmula 385 do STJ. 

Há, contudo, dúvidas concretas acerca do enquadra-

mento dos danos morais sofridos pelo emitente de cheque 

“pós-datado” na encetada categoria dos danos in re ipsa. Tal 

suspeita se confirma pela mera leitura dos precedentes que ge-

raram a Súmula 370, por meio dos quais se constata que além 

da cautela constante da ementa do segundo precedente (“cons-

titui fato capaz de gerar prejuízos de ordem moral”) em todos 

eles o que gerou o dano foi a “devolução/recusa” do cheque pós-

datado e não a mera “apresentação” deste, como consta da reda-

ção da súmula. 

Nesse sentido, surge, por coerência lógica, a necessidade 

de se analisar, por exemplo, se a “apresentação” do título antes 

da data pactuada, seguida pela compensação (não devolução) do 

cheque: i) gera o dever de indenizar, em decorrência da mera 

“apresentação” antecipada, sem a necessidade de se comprovar 

o dano, o qual se origina do fato (in re ipsa); ii) gera o dever de 

indenizar, desde que comprovado o dano, em razão da não re-

cusa (compensação) do cheque, por exemplo pela frustração de 

outros compromissos econômicos pelo emitente ou; iii) não gera 

o dever de indenizar, em razão do ilícito contratual não ter ge-

rado dano efetivo, caracterizando-se mero desacordo comer-

cial43. Vejamos. 
 

os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou 
desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 22.000,00 (vinte e dois 
mil reais). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. 
AgRg no AREsp 607167 / SP AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL 2014/0261301-2, Ministro RAUL ARAÚJO, T4 - QUARTA 

TURMA, 18/12/2014, DJe 11/02/2015. 
43 Tal como decidido na Apelação nº 1004736-45.2016.8.26.0564, 12ª Câm. Dir. Priv. 
TJ/SP, J. 25.7.2017, Rel. Tasso Duarte de Melo. Ementa: AÇÃO DE REPARAÇÃO 
DE DANOS MORAIS. Apresentação antecipada de cheque pós-datado. Inaplicabili-
dade da Súmula 370 do STJ no caso concreto. Inocorrência de danos morais. Cheque 
regularmente compensado, sem demonstração de prejuízos extraordinários em razão 
do ato ilícito. Mero aborrecimento. Sentença mantida na íntegra, nos termos art. 252 
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A aplicação literal e direta da Súmula 370 afastaria a ne-

cessidade de referida análise, enquadrando todas as situações na 

primeira hipótese44. Contudo, não é este o entendimento que se 

extrai de um dos precedentes da própria súmula (ver item 4.5) e 

nem mesmo dos inúmeros acórdãos pesquisados nos vários tri-

bunais brasileiros e posteriores à edição desta45. Conforme se 

constata, a redação demasiadamente aberta e abrangente da Sú-

mula 370 não contribui para a pacificação de conflitos nas rela-

ções que envolvem a emissão de cheques “pós-datados” e acaba 

por estimular a caracterização de situações iníquas, como aque-

las ilustradas neste estudo. 

Além disso, ainda que se admita tratar-se de hipótese de 

dano in re ipsa, não são desenvolvidas análises mais 

aprofundadas acerca de operar-se uma presunção absoluta (jure 

et de jure) ou relativa (juris tantum) da ocorrência do dano em 

favor do emitente. Não se tem clareza acerca da possibilidade, 

ou não, de se afastar a presunção de dano moral em favor do 

emitente, cujo cheque pré-datado fora apresentado 

 
do RITJSP. 
44 Nesse sentido o entendimento apresentado por DAMIAN, Terezinha. Pagamento e 
Devolução de Cheque pós-datado. Revista Ciência Jurídica – Ad Litteras et Verba. 
Ano XXVIII, Vol. 175. Jan/Fev.2014, p. 457/472, p. 470 “No caso da Sumula 370 do 
STJ, a novidade está no fato de que a súmula não impõe condições para o direito à 
indenização. Desta forma, não importa se o cheque emitido tem fundos ou não. O 

depósito antecipado causa dano automaticamente e, portanto, a obrigação de indeni-
zar.” 
45 Conforme exemplifica o seguinte julgado da 12ª Câm. Dir. Priv. TJ/SP, Apelação 
nº 1002030-75.2015.8.26.0483, Rel.Castro Figliolia, J. 14.6.2017. AÇÃO DE INDE-
NIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE 
DANO MORAL NÃO OCORRÊNCIA apresentação antecipada de cheque pós-da-
tado ao banco sacado reconhecimento da ocorrência de dano moral retratado pela Sú-
mula 370 do STJ hipótese, porém, da necessidade da comprovação de desdobramentos 

danosos por conta da apresentação antecipada da cártula precedentes do STJ caso dos 
autos em que a cártula foi compensada apelado que não teve o nome apontado em 
órgãos de restrição ao crédito ausência de qualquer elemento que faça inferir que a 
apresentação antecipada da cártula inviabilizou a quitação de qualquer outra obriga-
ção lançada na conta corrente do apelado nas datas subsequentes à compensação da 
cártula condenação no pagamento de indenização por dano moral afastada sentença 
reformada recurso provido. 
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antecipadamente, bem como acerca da definição de sobre quem 

recairá o ônus da prova para afastar a referida presunção. 

Na prática, o que importa saber, por exemplo, é se a 

existência de anotações/negativações prévias do nome do 

emitente em cadastros de maus-pagadores deve, ou não, ser 

considerada para determinar ou não a imputação do dever de 

indenizar ao credor. Os próprios precedentes se contradizem a 

esse respeito.  

Enquanto no terceiro precedente (item 4.3) reconheceu-

se direito a indenização em favor de emitente “devedor contu-

maz”, dispensando-o da prova de prejuízo efetivo; no quinto pre-

cedente (item 4.5) o direito à indenização foi afastado, sob os 

fundamentos de que o emitente do cheque já tinha o nome nega-

tivado em razão da devolução do primeiro cheque e que não lo-

grou comprovar ter suportado outros danos. A divergência per-

manece na abordagem atual da questão relativa à existência de 

negativações anteriores à devolução do cheque apresentado an-

tecipadamente46. 

É exatamente idêntico o debate que se tem com relação 
 

46 Nesse sentido, acórdão do TJ/SP, que afastou o dever de indenizar em razão da 
existência de negativações anteriores em nome do emitente. Apelação nº 0204424-
68.2009.8.26.0008, 16ª Câm. Extraord. Dir. Priv. TJ/SP, J. 31.3.2015.Rel. Jacob Va-
lente. Ementa: INDENIZATÓRIA Pedido de indenização por danos materiais, morais 
e fixação de multa, em razão de apresentação de cheques à compensação antes das 

datas neles consignadas (pre-datamento), os quais embora pagos pelo banco sacado, 
geraram inúmeros transtornos ao emitente Pretensão julgada parcialmente procedente 
em primeiro grau de jurisdição, porque apesar da apresentação antecipada, os cheques 
foram compensados, não gerando maiores dissabores ao autor, acolhendo-se, so-
mente, o pedido de fixação da multa contratual de 2% prevista no termo de confissão 
de dívida em desfavor da instituição de ensino credora Irresignação recursal do autor, 
objetivando a indenização pelos danos morais sofridos, com base no estabelecido na 
Súmula nº 370 do S.T.J. - CHEQUE Ordem de pagamento à vista, a ser pago no dia 

de sua apresentação, independente da data nela lançada (artigo 32 da Lei 7.357/85) 
Pré datamento que caracteriza ajuste privado com reflexos na órbita civil, nos termos 
da Súmula nº 370 do S.T.J. DANO MORAL Não caracterização no caso em testilha, 
em razão da notícia de inúmeros protestos cambiais tirados contra o nome do autor, 
em razão do seu inadimplemento em acordos anteriores, sem prova das respectivas 
baixas Honra objetiva que é única e, no caso, já maculada Interpretação da Súmula nº 
385 do S.T.J. Indenização negada Apelação não provida. 
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à Súmula 385 do mesmo STJ47. É seu teor o seguinte:  
“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não 

cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima 
inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”. 

A leitura da Súmula 385 permite duas diferentes conclu-

sões: (i) se o devedor tem uma inscrição legítima no cadastro de 

maus pagadores inexiste dano moral ou (ii) se o devedor tem 

uma inscrição legítima no cadastro de maus pagadores o dano 

moral não se presume. 

A literalidade da Súmula 385 conduz à primeira conclu-

são. Se inscrição legítima há, não existe dano moral. É uma con-

clusão equivocada. Se há inscrição legítima, cabe ao devedor 

provar o dano moral sofrido. O dano deixa de ser in re ipsa e 

passa a depender de prova. Isso porque a inscrição indevida por 

um determinado valor, pode causar danos muitos maiores que a 

inscrição legítima por um valor mais baixo. Exemplificamos. 

Se o devedor tem uma inscrição legítima no valor de R$ 

2.000,00 pelo não pagamento da conta de seu telefone celular e 

depois uma inscrição indevida no importe de R$ 200.000,00, os 

efeitos são totalmente distintos: bloqueio de cartões, fim do va-

lor do limite de crédito pré-aprovado etc. 

É por isso que o dano não se presume, mas pode ser pro-

vado pela vítima da inscrição indevida.  

 

5.4. EFICÁCIA DA SÚMULA 370 STJ: PARTES E 

TERCEIROS? 

 

Outro aspecto relevante que decorre da aplicação da Sú-

mula 370 diz respeito à sua abrangência em relação às partes 

(emitente e credor originário) e terceiros (endossatários, cessio-

nários). Embora a redação da súmula não seja clara, os prece-

dentes ensejadores do entendimento sumulado demonstram que 

a preocupação central da súmula foi resguardar a boa-fé na 

 
47 DJe 01/09/2009, RSSTJ vol. 35 p. 331, RSTJ vol. 216 p. 742 Decisão: 26/08/2009. 
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relação jurídica originária, estabelecida entre o emitente do che-

que e o seu credor originário (beneficiário primeiro do título). 

Tal argumento foi salientado pelo primeiro precedente, 

no qual se reforçou a natureza do cheque como ordem de 

pagamento à vista, mantendo-se íntegras suas características 

cambiárias essenciais, especialmente no tocante à autonomia em 

relação aos negócios jurídicos que lhe são subjacentes. Nesse 

sentido, o próprio STJ manifestou entendimento segundo o qual 

não se aplica a Súmula 370 em face de terceiro cessionário do 

título48. Reconhece-se que o terceiro, em regra, atua no exercício 

regular de seu direito de credor.  

 
48 DIREITO CAMBIÁRIO E RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUE PÓS-DATADO. PAC-
TUAÇÃO EXTRACARTULAR.  COSTUME CONTRA LEGEM. BENEFICIÁRIO DO 
CHEQUE QUE O FAZ CIRCULAR, ANTES DA DATA AVENÇADA PARA APRE-
SENTAÇÃO. TERCEIRO DE BOA-FÉ, ESTRANHO AO PACTUADO. ILEGITIMI-
DADE PASSIVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RELATIVIDADE DOS EFEI-
TOS CONTRATUAIS. 

1. O cheque é ordem de pagamento à vista e submete-se aos princípios, caros ao 
direito cambiário, da literalidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e 
inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé. 2. Com a  decisão 
contida no REsp. 1.068.513-DF, relatado pela Ministra Nancy Andrighi, ficou 
pacificado na jurisprudência desta Corte a ineficácia, no que tange ao direito 
cambiário, da pactuação extracartular da pós-datação do cheque, pois 
descaracteriza referido título de crédito como ordem de pagamento à vista e viola os 
princípios cambiários da abstração e da literalidade. 3. O contrato confere validade 

à obrigação entre as partes da relação jurídica original, não vinculando ou criando 
obrigações para terceiros estranhos ao pacto. Por isso, a avença da pós-datação 
extracartular, embora não tenha eficácia, traz consequências jurídicas apenas para 
os contraentes. 4. Com efeito, em não havendo ilicitude no ato do réu, e não constando 
na data de emissão do cheque a pactuação, tendo em vista o princípio da relatividade 
dos efeitos contratuais e os princípios inerentes aos títulos de crédito, não devem os 
danos ocasionados em decorrência da apresentação antecipada do cheque ser 
compensados pelo réu, que não tem legitimidade passiva por ser terceiro de boa-fé, 

mas sim pelo contraente que não observou a alegada data convencionada para 
apresentação da cártula. 5. Recurso especial provido. REsp 884346 / SC RECURSO 
ESPECIAL 2006/0195135-3, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - 
QUARTA TURMA, 06/10/2011, DJe 04/11/2011. No mesmo sentido, mas sem 
ingressar na reapreciação dos fatos REsp 1169414 / RJ RECURSO ESPECIAL 
2009/0236907-5, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, T3 - TERCEIRA TURMA, 
04/10/2011, DJe 13/10/2011. 
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É o princípio da relatividade dos efeitos (res inter alios 

acta) que norteia o direito das obrigações como um todo. A pós-

datação do cheque somente obriga aquele que o recebeu em pa-

gamento e não terceiros que o detenham, pois, para eles, a ordem 

de pagamento prossegue sendo à vista. 

Embora se verifique uma presunção de boa-fé em favor 

do endossatário/cessionário, referido entendimento não deve 

prosperar naquelas situações nas quais este assume, mas agora 

perante o endossante/cedente (e não mais perante o emitente), a 

obrigação de respeitar a data futura pactuada. Se o endossatá-

rio/cessionário efetivamente avençou que respeitaria a data fu-

tura para depósito do cheque, responderá perante o endos-

sante/cedente pelos danos que esse arcar junto ao emitente. As-

sim, o emitente terá direito à indenização em face do endos-

sante/cedente que, por sua vez, terá direito de regresso (que pode 

ocorrer na mesma lide por meio da figura da denunciação) contra 

o endossatário/cessionário. 

Pondera-se, ainda, pela pertinência de se analisar as cir-

cunstâncias que envolveram tais transferências creditícias, veri-

ficando-se os dados e as demais informações constantes do 

título, em respeito ao princípio da literalidade49. 

 

6. CONCLUSÃO 

 

Neste tópico de fechamento, não serão repetidas as con-

clusões pontuais alcançadas ao longo do presente estudo, mas 

apenas consolidadas as principais impressões conclusivas a res-

peito do tema. A análise dos precedentes que originaram a Sú-

mula 370 do STJ e a sua aplicação nos tribunais pátrios permite 

concluir que esta se presta, essencialmente, a duas finalidades. 

A primeira, a de compensar o emitente de cheque “pós-datado” 

 
49 Sobre referida divergência acerca dos critérios para responsabilizar o terceiro ver 
TOMAZETE, Marlon. Curso de Direito Empresarial: Títulos de Crédito, v. 2. 8ªed. 
São Paulo: Atlas, 2017, p. 280/282. 
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pelas consequências lesivas aos seus direitos de personalidade, 

decorrentes da apresentação antecipada do título, como conse-

quência da violação da boa-fé por parte do credor. A segunda, 

que nem sempre surge de forma expressa, mas é abordada im-

plicitamente em muitos dos casos nos quais a súmula é invocada, 

destina-se a estimular os beneficiários de cheques “pós-datados” 

a cumprirem o acordado com o emitente, sob “pena” de serem 

condenados a indenizá-los pelos danos morais presumidamente 

(in re ipsa) suportados. 

Considera-se legítima a preocupação em se tutelar a boa-

fé nas relações jurídicas em geral, privilegiando, inclusive, uma 

prática negocial já arraigada às relações civis e comerciais, tal 

como ocorre com o cheque “pós-datado”.  

Contudo, é necessário que se depure o efetivo teor da Sú-

mula 370 e sua aplicação pelos tribunais na busca da 

estabilização de tais conflitos. Seria a Súmula aplicável, con-

forme seus precedentes, na hipótese de cheques pós-datados de-

volvidos pela ausência de fundos ou mesmo para os cheques de-

vidamente pagos pelo banco sacado? Há uma presunção relativa 

ou absoluta de danos em razão da apresentação do título antes 

da data avençada? 

Consoante se constata, não obstante os nobres propósitos 

da Súmula 370 do STJ o seu conteúdo sintético, associado às 

constatadas divergências entre, de um lado, o seu teor e redação 

finais e; de outro, os resultados alcançados nos precedentes que 

a originaram, bem como as conclusões e argumentos constantes 

dos julgamentos que se seguiram à sua aprovação em diversos 

tribunais, geram dúvidas e questionamentos importantes acerca 

da sua adequada aplicação. Ensejam, nesse sentido reflexões 

acerca da possibilidade de alterações na sua redação, de forma a 

evitar a prevalência de soluções iníquas e não isonômicas no jul-

gamento de casos análogos e que, além disso, materializam fun-

ção punitiva não prevista em lei para a indenização. 
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