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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
0003400-62.2004.8.26.0299, da Comarca de Barueri, em que é apelante 
ARIOVALDO GLOSCOF (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO 
BRADESCO S/A.

ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14ª Câmara de Direito 
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram 
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra 
este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Desembargadores LÍGIA ARAÚJO 
BISOGNI (Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.

São Paulo, 1 de outubro de 2014.

Marcia Dalla Déa Barone
relator

Assinatura Eletrônica
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VOTO Nº 8831

Apelante: Ariovaldo Gloscof 
Apelado: Banco Bradesco S/A
Comarca: Barueri 
Juiz: Bruno Cortina Campopiano

Ação declaratória de inexigibilidade de cheque, cumulada 
com pedido de indenização por danos morais e materiais  
Cheque inicialmente devolvido por ausência de fundos  
Posterior sustação do cheque a pedido do emitente  
Protesto posteriormente promovido pela empresa em favor 
da qual foi emitido  Possibilidade  Devolução pela alínea 
21 que não impede a realização do protesto  Ausência de 
responsabilidade do Banco requerido  Anotação de 
devolução que foi devidamente efetuada pela instituição 
bancária que não foi responsável pelo protesto promovido  
Sentença de improcedência  Manutenção  Recurso não 
provido.

Vistos,

Ao relatório de fls. 107 acrescento ter a 

sentença apelada julgado improcedente o pedido, condenando o autor ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários 

advocatícios, arbitrados em R $ 1.000,00.

O autor apresenta recurso de apelo a fls. 

116/121. Sustenta que possuía com o Banco requerido relação de 

consumo. Afirma que, no ano de 1998, teve um talonário de cheques 

extraviado, razão pela qual foi requerida a sustação do mesmo. Afirma 

que, apesar de ter promovido a sustação de todos os cheques do talão, o 



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14ª Câmara de Direito Privado
Apelação - 0003400-62.2004.8.26.0299

VOTO Nº  8831  3

cheque referido foi reapresentado, tendo sido devolvido por 

insuficiência de fundos (alínea 11). Argumenta que a devolução ocorreu 

depois da sustação. Alega que em novembro de 2004 foi informado a 

repeito do protesto da cártula, tendo constado no título que a devolução 

se deu pela alínea 21. Destaca que ao se dirigir ao Banco requerido foi 

exigida do autor cópia do boletim de ocorrência realizado em 1998, mas 

afirma que em razão do tempo decorrido já não possui cópia do mesmo. 

Argumenta que incumbia ao Banco réu informar os serviços de proteção 

ao crédito sobre o extravio da cártula. Afirma que a conduta do Banco 

requerido lhe causou prejuízos, de modo que o Banco réu deve ser 

condenado ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.

O recurso foi recebido nos efeitos 

suspensivo e devolutivo (fls. 125).

Contrarrazões a fls. 128/138.

As partes não se opuseram ao julgamento 

virtual.

É o relatório.

Verifica-se dos autos que o cheque 

inicialmente foi devolvido pela “alínea 11”, referente à falta de fundos, 

conforme descrito pelo autor em sede de petição inicial. Nessa esteira, 

cumpre destacar que o documento trazido pelo Banco requerido a fls.70 

confirma os fatos narrados pelo autor, demonstrando que a devolução 

inicialmente promovida teve como causa a ausência de fundos. 

Cumpre destacar que referida devolução 

se mostrava legítima à época, na medida em que o cheque foi 

encaminhado à compensação e devolvido por ausência de fundos em 12 

de junho de 1998 (fls. 70) e o pedido de sustação foi formulado pelo 
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autor em 15 de junho de 1998, conforme documento de fls. 13.

Após o pedido de sustação promovido 

pelo autor, ficou registrada a devolução do cheque com fundamento na 

“alínea 21”, a qual se refere à contraordem ou oposição (sustação) do 

pagamento pelo emitente ou portador do cheque.

Sustenta o autor que o cheque não poderia 

ser exigido, na medida em que sustado pelo requerente. Verifica-se, no 

entanto, que a sustação do cheque em razão do requerimento do emitente 

(alínea 21), sem que exista notícia de roubo ou furto da cártula, não 

impede que o protesto seja realizado.

Ressalta-se, ainda, que o protesto do título 

não foi realizado pelo Banco requerido, mas pela empresa “Condor 

Organização Cobrança S/C Ltda.” (fls. 33verso), de modo que não se 

pode atribuir ao Banco requerido a responsabilidade por eventuais danos 

causados ao autor. Com efeito, o Banco réu realizou a sustação, de 

acordo com o requerido pelo autor, como se pode observar no 

instrumento de protesto visto a fls. 33 verso, de modo que se houve o 

protesto do título apesar da ordem de sustação o autor deverá se insurgir 

contra aquele que efetivou o protesto.

Nesse sentido, já se manifestou esta E. 

Corte de Justiça:
0030471-24.2008.8.26.0000 Apelação/Contratos 
Bancários
Relator(a): Plinio Novaes de Andrade Júnior
Comarca: Caraguatatuba
Órgão julgador: 24ª Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 24/04/2014
Data de registro: 08/05/2014
Outros números: 007.24.549900-0
Ementa: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS 
E MORAIS Apelante que alega obscuridade na sentença 
Inocorrência - Sentença claramente fundamentada Vício 
que, ademais, deveria ser objeto de embargos de 
declaração, nos termos do art. 535 do Código de Processo 
Civil. INDENIZAÇÃO PROTESTO DE CHEQUES Títulos 
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sustados por desacordo comercial Devolução de cheques 
pelas alíneas 11 e 12, quando deveria ser pela alínea 21 
Títulos protestados Somente é vedado o protesto de 
cheques devolvidos pelos motivos números 20, 25, 28, 30 
e 35, definidos pelo Banco Central do Brasil É vedado, 
ainda, o protesto de cheques devolvidos com fundamento 
no motivo número 70, que corresponde à sustação ou à 
revogação provisória do título, criado pela Circular nº 
3.535, de 16 de maio de 2011, do Banco Central do Brasil 
Provimento 27/2013, Capítulo XV, seção III, itens 32 e 33, 
CGJ Devolução do cheque pela alínea 21, correspondente a 
"cheque sustado ou revogado", não impediria o protesto 
do cheque Ademais, se houve protesto indevido dos 
cheques, este ato foi praticado pelos portadores dos 
títulos, não podendo o banco ser responsabilizado pelos 
prejuízos daí decorrentes Não comprovação do nexo 
causal entre a conduta do banco réu e os danos sofridos 
pelo autor Aplicação do art. 252, do Regimento Interno 
deste Egrégio Tribunal de Justiça Sentença de 

improcedência da ação mantida Recurso improvido. 

Tem-se, portanto, que na hipótese dos 

autos o Banco requerido não deverá ser responsabilizado pelos danos 

que eventual protesto indevido tenha causado, na medida em que a 

sustação foi efetivamente promovida pela instituição financeira, 

inicialmente por ausência de fundos, tendo em vista que a compensação 

do cheque foi anterior à sua sustação, e posteriormente foi sustado em 

razão do requerimento do correntista.

Ademais, importante destacar que o autor 

não se insurge contra o motivo da devolução (alínea 21), não havendo 

alegação no sentido de que o cheque foi roubado ou furtado, hipótese na 

qual deveria ter constado na cártula a devolução por outra alínea. Assim, 

não é possível afirmar que houve equívoco da instituição financeira 

quando da sustação do cheque, não tendo sido demonstrada a 

responsabilidade do Banco requerido pelos danos narrados pelo autor.

Acrescenta-se que não caberia ao Banco 

requerido promover a comunicação de furto ou roubo do talonário aos 

órgãos de proteção ao crédito, cuidando-se de tarefa afeta ao próprio 
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correntista. Por outro lado, a instituição financeira não poderia promover 

a devolução do cheque por outra alínea que não fosse sustação a pedido 

do apelante, já que não houve a comunicação de furto ou roubo a evitar 

o protesto da cártula eventualmente devolvida.

Dessa forma, a r. sentença apelada não 

comporta qualquer reforma, tendo conferido à lide satisfatória solução, 

devendo ser integralmente mantida, inclusive em relação à fixação da 

sucumbência.

Em face do exposto, pelo voto, Nega-se 

provimento ao recurso de apelo, mantida a r. sentença apelada por seus 

exatos termos.

MARCIA DALLA DÉA BARONE

                       Relatora
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