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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.   CHEQUES 
COMPENSADOS E RESTITUÍDOS  AUTOMATICAMENTE. 
CONHECIMENTO  DO  CONSUMIDOR  QUANDO  FOI 
EFETUAR SAQUE EM AGÊNCIA BANCÁRIA. AUSÊNCIA 
DE  DANOS.   REQUISITO  INDISPÉNSÁVEL  À 
CONFIGURAÇÃ  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.  MERO 
DISSABOR.      DESPROVIMENTO.

Para a configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito 
exige-se  a  presença  de  três  elementos  indispensáveis:  a 
existência de uma conduta antijurídica, que tenha resultado 
dano,  e  que  entre  o  dano  e  a  conduta  haja  um  nexo  de 
causalidade. Não restando comprovado o dano, não há que 
se falar em dever de indenizar.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo. 
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R E L A T Ó R I O  

Trata-se de Apelação Cível  combatendo a decisão proferida 
pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da  Comarca  de  Cabedelo,  fls.  101/104,  que  julgou 
improcedente o pedido manejado na  Ação de Indenização por Danos Morais e 
Materiais. 

VALDILENE BARBOSA DOS SANTOS,  propôs  Ação  de 
Indenização por Danos Morais e Materiais contra o  HSBC BANK BRASIL S/A, 
alegando que em dezembro de 2012, tentou passar seu cartão de débito em um 
estabelecimento comercial, e foi negada por falta de provisão de fundos.

Ao retirar o extrato, deparou-se com a compensação de dois 
cheques de números 001359, no valor de R$ 695,00 (seiscentos e noventa e cinco 
reais)  e  001364,  no  valor  de  R$  917,20  (novecentos  e  dezessete  reais  e  vinte 
centavos).

Verificou que as cártulas compensadas ainda se encontravam 
em seu talonário, fl.18 motivo pelo qual procurou o gerente que garantiu o estorno 
dos valores debitados.

Pugnou pela  devolução dos juros  cobrados em virtude da 
utilização do cheque especial após a compensação indevida.

O apelado apresentou contestação de fls.  26/39,  afirmando 
que os cheques reclamados foram imediatamente devolvidos, sem qualquer ônus 
para autora.

Sustentou  ainda  que  a  autora  ficou  impossibilitada  de 
realizar saques devido ao fato de sua conta estar com um elevado saldo devedor 
antes mesmo da compensação dos cheques reclamados. 

O Juízo julgou o pedido improcedente nos seguintes termos:

“Diante do exposto, julgo improcedente o pedido formulado na inicial, deixando  
de  condenar  o promovido  HSBC BANK BRASIL S/A  a  pagar indenização a  
título  de  danos  materiais  e  morais  à  autora  VALDILENE  BARBOSA DOS  
SANTOS, em virtude da inexistência de juros a serem restituídos, bem como,  
pela  situação  ter  configurado  meros  aborrecimentos,  uma  vez  que  os  valores  
indevidamente  compensados  foram  prontamente  compensados,  declarando  
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extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 269, I do CPC.  

Condeno a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais  
fixo  em  10%  (dez  por  cento)  do  valor  da  causa,  todavia  suspendo  o  seu  
pagamento  por ser a autora beneficiária da justiça gratuita.”

Inconformada  com  o  teor  do  pronunciamento  judicial,  a 
autora forcejou recurso apelatório (fls. 106/112), alegando que:

a)  O  apelado  não  agiu  de  boa  fé,  porquanto  descontou 
cheques clonados e com assinaturas completamente diferentes da sua. 

b)  A Instituição Financeira não deveria ter compensado os 
cheques antes de ter verificado a autenticidade da assinatura. 

c) O nexo de causalidade restou evidenciado, uma vez que  o 
ato ilícito, lhe impediu de fazer compras diante da falta de fundos.
   

Pugna pelo provimento da apelação, para que a sentença seja 
reformada, e o apelado condenado a pagar indenização pelos danos morais que 
experimentou. 

Sem contrarrazões conforme certidão de fl.114v.

A Procuradoria de Justiça,  fls. 120/123, não ofertou parecer 
de mérito, porquanto ausente interesse que recomende a sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora

A compensação de dois cheques clonados e restituídos  de 
imediato  após  comunicação  ao  gerente,  sem  qualquer  onerosidade  para  o 
consumidor, não implica no dever de indenizar. 

Como  é  cediço,  a  obrigação  de reparar  um  dano moral 
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assenta-se na conjugação da culpa lato sensu, do dano e do nexo de causalidade 
entre o evento danoso e o procedimento censurável do agente. Quando, pois, um 
desses  elementos  da  responsabilidade  civil  resta,  insatisfatoriamente 
demonstrado, impõe-se o desprovimento do pedido indenizatório.

In  casu,  ao  contrário  do  que  afirma  a  apelante,  não  ficou 
provado que a compensação dos cheques clonados lhes trouxeram prejuízos de 
ordem moral.

O boletim de ocorrência de fl. 15, traz que a apelante  teve 
ciência  do  ocorrido  quando  foi  realizar  um  saque  na  agencia  bancária,  e  não 
quando foi efetuar uma compra no comércio como narrou na inicial.      

Ressalte-se,  por  oportuno,  que  como  se  trata  de  fato 
constitutivo  do  direito  da  autora,  caberia  a  esta  o  ônus  da  prova,  conforme 
estabelece o art. 333, I do CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Ademais,   houve  devolução  automática  dos  cheques  no 
primeiro dia útil  subsequente à sua apresentação, não gerando quaisquer ônus 
para a recorrente. 

Nesse  prisma,  como  não  ficou  sobejamente  provado,  nos 
autos,  qualquer  lesão  de  ordem moral  e/ou  material,  não  se  pode  imputar  ao 
apelado a responsabilidade de ressarcir algo que não existiu na esfera jurídica .

Assim, impõe-se a conclusão de que não é qualquer dissabor 
que levará à indenização. É preciso tomar como referência os sentimentos de um 
homem médio. Não se pode considerar o psiquismo daquele que é sensível, e que 
é capaz de se aborrecer com acontecimentos cotidianos. 

Como bem ressalta Sérgio Cavalieri Filho1: 

“ Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou sensibilidade  exacerbada  
estão  fora  da  órbita  do  dano  moral,  porquanto,  além  de  fazerem  parte  da  
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no  

1  CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de responsabilidade civil, 4ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 
2003, p 80.
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ambiente  familiar,  tais  situações  não  são  intensas  e  duradouras,a  ponto  de  
romper  o  equilíbrio  psicológico  do  individuo.  Se  assim  não  se  entender,  
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de  
indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.”

A  honra  e  a  dignidade  das  pessoas  não  podem  ser 
transformadas  em fontes  de  lucro,  objetos  de  ganhos  financeiros.  Para  que  se 
configure  o  dano  moral  e  consequente  obrigação  de  reparar,  presentes  devem 
estar, assim como no dano material, o ilícito, o dano e a relação causal, nunca um 
ato hipoteticamente ofensivo.

Nesse sentido:

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  DANO  MORAL. 
DESAVENÇA ENTRE VIZINHOS. A responsabilidade civil baseada no 
art. 186 do CC pressupõe a demonstração dos requisitos legais: ação ou 
omissão voluntária ou culposa, ilicitude, nexo de causalidade e dano. A 
ausência de quaisquer desses elementos afasta o dever de indenizar. A 
relação  pessoal  entre  os  cidadãos  deve  ser  orientada  pelo  respeito  e 
urbanidade. Na espécie, a prova colhida demonstra mera desavença entre 
vizinhos.  Manutenção  da  sentença  de  improcedência  do  pleito 
indenizatório.  Apelação  não provida.  (Apelação  Cível  Nº  70059721878, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 
Muller, Julgado em 26/06/2014) 

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  COMPROVAÇÃO DE 
DANO.  INEXISTÊNCIA.  MERO  DISSABOR.  Mero  dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada ficam fora 
da órbita do dano moral. (TJMG; APCV 1.0145.11.028383-8/001; Rel. Des. 
Pereira da Silva; Julg. 26/02/2013; DJEMG 07/03/2013) 

 
EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  ÔNUS  DA PROVA.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  ATO 
ILÍCITO  NÃO  CONFIGURADO.  DANO  MORAL  NÃO 
COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. Para a configuração de dano 
moral indenizável, fundamental a existência de ato ilícito, dano e nexo 
de  causalidade  entre  o  dano  suportado  pela  vítima  e  o  ato  ilícito 
praticado.  Ausente  um  ou  mais  requisitos,  incabível  a  reparação 
pecuniária  pretendida. (Apelação  Cível  1.0408.08.019204-5/001, 
Relator(a): Des.(a) José Marcos Vieira , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento 
em 10/06/2014, publicação da súmula em 27/06/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  MÚTUO 
BANCÁRIO.  INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  EMISSÃO  DE 
BOLETOS. MERO DISSABOR. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. 
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REGISTRO  EM  CADASTRO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO. 
DEVOLUÇÃO  DE  CHEQUE  POR  INSUFICIÊNCIA  DE  FUNDOS. 
PRINCÍPIO DA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.  ALTERAÇÃO DA 
CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE. O dano moral decorre de lesão 
a direito da personalidade e pressupõe grave e excepcional situação de 
constrangimento, angústia, vergonha, suficiente a afetar a integridade 
psíquica da pessoa. Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou 
sensibilidade exacerbada,  inerentes  ao  cotidiano  da  execução  dos 
contratos, estão fora da órbita do dano moral. Feita a citação, é defeso ao 
autor modificar a causa de pedir. (TJMG; APCV 1.0702.11.024301-2/003; 
Rel. Des. José Flávio de Almeida; Julg. 10/10/2012; DJEMG 22/10/2012) 

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO ao apelo, 
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 132, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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