
Cheque apresentado antes da data combinada gera dano moral   

  

 
   O cheque pré-datado é um meio de pagamento muito utilizado no comércio em geral, é na 
verdade um financiamento direto e sem burocracia ao consumidor. Geralmente fica pactuado por um contrato 
verbal entre os lojistas e os clientes, mas é reconhecido. 
 
   Alguns cuidados são necessários na emissão de cheques. O consumidor deve tratar de 
preencher com caneta esferográfica azul ou preta todos os campos do título e inutilizar os espaços em branco. 
Deve organizar-se anotando os dados do cheque no respectivo canhoto do talão e calcular todos os cheques já 
emitidos para evitar devoluções. Não se devem emitir cheques para pessoas ou empresas que não ostentam 
idoneidade a fim de evitar fraudes. Pode-se ainda anotar no campo “à” o nome da pessoa física ou jurídica, 
nominando o cheque. Caso o cliente não queira que seu cheque seja repassado para terceiros após a emissão, 
pode lançar um carimbo no anverso “válido para depósito somente na conta do favorecido”, o que impede o 
endosso e a circulação do título no mercado. Acompanhar os extratos bancários freqüentemente é muito 
importante para verificar os pagamentos já realizados. 
 
   Com relação ao cheque pré-datado, o consumidor pode anotar no corpo do cheque a data 
para depósito futuro, a fim de comprovar o combinado com o comerciante. Após a apresentação, uma 
microfilmagem (cópia) do cheque fica arquivada pelo banco do correntista. Outras provas também são admitidas, 
como por exemplo, o folheto promocional da empresa oferecendo a vantagem do financiamento no cheque ou a 
nota fiscal. 
 
   O depósito antes do prazo combinado pelo comerciante pode trazer uma série de 
inconveniências ao correntista. 
 
   Como o cliente não estava prevendo o pagamento antecipado, às vezes, está carente de 
recursos na conta-corrente e o cheque será devolvido por falta de fundos, alíneas n. 11 e posteriormente n. 12. 
Isso levará a inscrição do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito, trazendo conseqüências 
previsíveis. O cliente tem direito a ser indenizado pelo descumprimento do contrato pelo comerciante, devendo 
indenizar o consumidor pelos prejuízos morais e mais as despesas comprovadas. 
 
   Também acontece do cheque apresentado antecipadamente ser pago, tendo em vista que 
o correntista tinha saldo suficiente para tanto. O consumidor deixa de efetuar outros pagamentos agendados, 
pois o dinheiro disponível foi indevidamente pago ao primeiro credor. Da mesma forma acima, o nome do 
consumidor será levado aos órgãos de proteção ao crédito por causa desses outros pagamentos, que não foram 
cumpridos por causa do pagamento indevidamente antecipado. Fica assegurada também a indenização moral e 
material ao consumidor.  
 
   Já a última hipótese é o caso do cheque depositado antes da data avençada ser pago, mas 
ainda assim o correntista não deixa de realizar os outros pagamentos acordados. O nome do consumidor não 
chega a ser lançado nos bancos de dados de maus pagadores. Mas de certo, ainda que a inscrição negativa não 
ocorra, houve o descumprimento da oferta pelo credor. O consumidor, geralmente, deixa de realizar algumas 
atividades com pagamento à vista, retira dinheiro de investimentos ou requereu empréstimos para o pagamento 
desse outros compromissos que assumiu. Nada disso seria necessário, se o lojista depositasse o cheque na data 
combinada. Quanto aos danos materiais dessas outras estratégias do consumidor para honrar os compromissos, 
devem ser reembolsados pelo comerciante.  É inegável que tal situação também gera direito a indenização moral, 
o que deve ser analisado no caso concreto, pois, ocorre algo inesperado na vida do emitente do cheque, uma 
sensação de angústia, de remorso, de consternação, entre outros sentimentos negativos. 
 
   Com a edição da Súmula n. 370 do Superior Tribunal de Justiça, em fevereiro de 2009, 
pacificou-se o entendimento acima descrito, que apenas reafirmou o que a Justiça já vinha decidindo em casos 
semelhantes, porém deixa mais claro o entendimento da Corte Superior. 
 
   Fica garantido, portanto a indenização por dano moral em caso de apresentação 
antecipada de cheque pré-datado. 
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Teor da súmula 370 do STJ publicada no DJE em 25/02/2009 “Caracteriza dano moral a apresentação antecipada 
de cheque pré-datado.”. 


