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APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS 
MORAIS COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. FEITO 
JULGADO IMPROCEDENTE. IRRESIGNAÇÃO DA 
PROMOVENTE.  PRELIMINAR. 
INTEMPESTIVIDADE  DA  PEÇA  DE  DEFESA. 
REJEIÇÃO. INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO 
LEGAL. MÉRITO.  SUSPEITA  DE  REPASSE  DE 
NOTA  FALSA.   DANO  MORAL.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO. EXERCÍCIO REGULAR DE UM 
DIREITO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  188,  I,  DO 
CÓDIGO  CIVIL.   INEXISTÊNCIA DE  PROVA DO 
ALEGADO DANO.  MERO DISSABOR. SITUAÇÃO 
QUE  NÃO  CONFIGURA AFETAÇÃO  FÍSICA OU 
PSICOLÓGICA  DA  DEMANDANTE. 
RATIFICAÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.

-  Confirma-se  a  tempestividade  da  contestação 
apresentada  pela  parte  promovida,  porquanto 
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manejado dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, 
nos  termos  do  art.  207  e  art.  241,  II,  ambos  do 
Estatuto Processual Civil

-  A ocorrência  de  dano  moral  está  condicionada a 
existência  de  dor,  constrangimento  e  humilhação 
intensos  que  fujam à  normalidade,  interferindo  na 
atuação psicológica do ser humano.

- Nos termos do art. 188, I, do Código Civil, os atos 
praticados  no  exercício  regular  de  um  direito 
reconhecido  não  constituem  ilícitos,  pelo  que  não 
sujeitam  quem  os  pratica  a  responsabilização  por 
eventual dano.

-  Meros  aborrecimentos  e  transtornos  não  causam 
dano à imagem ou honra do consumidor, tampouco 
lhe provoca constrangimento e humilhação a ponto 
de configurar dano moral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes 

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal 

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover a 
apelação.

Maria do Socorro Pirangi de Sousa ajuizou Ação de 
Reparação  por  Danos  Morais  com  Pedido  de  Indenização, em  face  do  Super 
Esperança  –  Supermercado  Ltda, afirmando  fazer  jus  à  indenização  por  danos 
morais, ao argumento de que após sair da casa lotérica de São Sebastião de Lagoa de 
Roça,  onde  sacou  a  importância  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais),  dirigiu-se  ao 
estabelecimento  do  promovido,  no  qual  foi  acusada  de  repassar  nota  falsa  pela 
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operadora de caixa e chefe do setor, que proferiram a conjuntura evidenciada aos 
gritos, causando-lhe constrangimento perante os que se encontravam presentes no 
momento. Informa que, na hora da confusão, apareceu uma senhora, atestando a 
autenticidade das cédulas ofertadas pela parte autora, pelo que apresentou uma nota 
de R$ 100,00 (cem reais) que teria recebido da casa lotérica onde a demandante havia 
sacado  o  dinheiro.  Devido  a  situação  vivenciada  no  supermercado,  entrou  em 
contato  com  a  agência  lotérica,  que  após  averiguar  as  notas  apresentadas  pela 
postulante, confirmou serem verdadeiras.

Citado,  o  Super  Esperança  –  Supermercado  Ltda 
apresentou contestação, fls. 23/29, sustentando que de forma diversa do relatado pela 
parte  autora,  a  funcionária  do  caixa,  ao  receber  o  pagamento  efetuado  pela 
demandante,  não  conseguiu  constatar  se  apenas  uma  das  notas  era  verdadeira, 
diante do péssimo estado em que se encontrava, motivo pelo qual acionou de forma 
discreta o chefe do setor, que encaminhou a nota até o escritório do estabelecimento – 
uma vez que não detectou a olho nu a autenticidade da nota – onde foi realizado um 
teste, através da caneta “moneyteste”, e concluído que a cédula era legítima, motivo 
pela qual aceitaram-na como pagamento da compra.

Impugnação à contestação, fls. 41/42.

Termo de audiência de conciliação, fl. 46.

Termo de audiência de instrução, fl. 52.

Alegações finais apresentadas pela parte autora e ré, 
fls. 53/55 e fls. 58/62, respectivamente.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  63/69,  julgou 
improcedente a pretensão preambular, consignando os seguintes termos:

(…) JULGO IMPROCEDENTE o pedido, nos termos 
do  art.  269,  I,  do  Código  de  Processo  Civil, 
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condenando a parte autora ao pagamento de custas e 
despesas  processuais,  além  de  honorários 
advocatícios, estes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil 
reais), nos termos do art. 20, § 4°, do CPC, uma vez 
que a causa não é  de grande complexidade.  Verba 
sucumbencial e custas suspensas na forma da Lei nº 
1.060/50.

Inconformada, a promovente interpôs  APELAÇÃO, 
fls. 71/77, e, nas suas razões, sustenta, em sede de preliminar, a intempestividade da 
contestação apresentada pelo promovido, de forma que pede a decretação dos efeitos 
da revelia, nos moldes do art. 319 do Código de Processo Civil. No mérito, salienta 
fazer jus a indenização a título de danos morais, porquanto demonstrado nos autos a 
conduta ilícita praticada pelo  Super Esperança – Supermercado Ltda, ao acusá-la 
injustamente de repassar nota falsa, e ainda por não ter adotado as devidas cautelas, 
no  momento de abordagem, uma vez que bradou a situação na frente de outros 
consumidores que se encontravam presentes no momento.

Super Esperança – Supermercado Ltda  apresentou 
contrarrazões,  fls.  80/84,  defendendo a  manutenção  da  sentença,  postulando,  por 
conseguinte, pelo desprovimento da insurgência em debate, e pela condenação de 
Maria do Socorro Pirangi de Sousa nas cominações legais, ante a verificação de má-
fé da litigante.

A  Procuradoria de Justiça,  através  da  Dra.  Vanina 
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 88/90, rejeitou a preliminar, deixando todavia, 
de se manifestar sobre o mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença 
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proferida nos autos, foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março 
de 2015, razão pela qual o presente recurso será apreciado sob os parâmetros da Lei 
nº  5.869,  de 11 de janeiro  de 1973,  porquanto  em vigor à  época  da  execução do 
sobredito ato processual.

Prosseguindo  ao  exame  da  insurgência  recursal, 
cumpre enfrentar, em um primeiro momento, a preliminar suscitada pela recorrente, 
na qual aduz ser intempestiva a contestação apresentada pelo demandado, de forma 
que pede a decretação dos efeitos da revelia, nos moldes do art. 319, do Código de 
Processo Civil

Entendo  que não  merece  guarida  a  presente 
prefacial,  uma  vez  que,  do  cotejo  dos  autos,  verifico  que  o  Super  Esperança  – 
Supermercado Ltda ofertou sua peça de defesa dentro do prazo legal, preconizado 
no art. 207 e art. 241, II, ambos do Estatuto Processual Civil, porquanto protocolado 
na data de 22/10/2014, fl. 23, ou seja, dentro do período de 15 (quinze) dias da data de 
juntada aos autos do mandado de citação, que ocorreu em 10/10/2014, fl. 20V.

Por tais  razões,  rejeito a preliminar  aventada pela 
parte autora.

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame 
da controvérsia.

O  cerne  da  questão  reside  em  saber  se  Maria  do 
Socorro  Pirangi  de  Sousa faz  jus  à  indenização  por danos  morais,  em razão  da 
suspeita  pelo estabelecimento comercial  de ser  falsa a cédula apresentada para o 
pagamento das compras realizadas.

Adianto que a resposta é negativa.

De início, ressalto que o caso dos autos é regido pelas 
normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  o  Super 
Esperança – Supermercado Ltda, caracteriza-se como fornecedor de serviços,  nos 
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termos dos arts. 3º, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, 
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem 
como os entes despersonalizados, que desenvolvem 
atividade  de  produção,  montagem,  criação, 
construção,  transformação,  importação,  exportação, 
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou 
prestação de serviços.

Na  hipótese  telada,  de  acordo  com  o  narrado  no 
processo  e  o  depoimento das  testemunhas,  através  de  meio  audiovisual,  fl.  57,  é 
incontroverso o fato de que a funcionária do estabelecimento suspeitou que uma das 
cédulas apresentadas pela recorrente não era autêntica, de modo que chamou Jane 
Martin da Silva, chefe do setor, que em parceria com o gerente do estabelecimento 
verificaram a legitimidade da cédula oferecida.

A princípio, a atuação da empresa tem respaldo legal, 
haja vista o art. 188, I, do Código Civil enunciar não constituir ato ilícito os praticados 
“no exercício regular de um direito reconhecido”. Assim, amoldando-se a conduta 
questionada  –  apurar  a  autenticidade  das  notas  recebidas  em  pagamento  -  ao 
conceito de exercício regular de um direito,  dela não surge o dever de indenizar, 
salvo se demonstrado que o agente agiu com excesso capaz de configurar o abuso de 
direito, situação não evidenciada nos autos.

Digo  isso  amparado  nos  depoimentos  das 
testemunhas, inclusive no apresentado por Valdilene da Silva Soares, indicada pela 
própria  parte  autora,  que,  ao  ser  inquirida,  declarou,  em  suma,  que  só  quem 
percebeu o que estava se passando com a recorrente foram os funcionários da loja, os 
outros consumidores não se deram conta do que estava acontecendo, e ela mesma só 
teve  ciência  do  ocorrido,  pois  estava  no  caixa  ao  lado  da  autora,  pelo  que  por 
conhecê-la, aproximou-se para inteirar-se da situação.

Outrossim,  está  comprovado  nos  autos  que  o 
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dinheiro oferecido pela recorrente foi recebido pelo estabelecimento, que atestou a 
veracidade da nota, razão pela qual também não prospera a alegação da autora de 
que  entrou  em  contato  com  a  agência  lotérica,  que  após  averiguar  as  notas 
apresentadas  pela  demandante,  confirmou  serem  verdadeiras,  uma  vez  que  não 
estavam mais na posse dela.

Nessa senda, não vislumbro os requisitos ensejadores 
da responsabilidade civil do recorrido, e, por consequência, do dever de indenizar.

Com efeito, nos termos do art. 186 c/c o  927, ambos 
do  Código Civil, para  que haja  o  dever  de indenizar,  imprescindível  a  presença, 
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato 
ilícito,  o dano e o nexo causal  entre a conduta e o dano existente,  requisitos não 
caracterizados no caso dos autos, conforme acima demonstrado.

Ainda  que  assim  não  fosse,  os  aborrecimentos  e 
chateações  do  cotidiano  não  podem  ensejar  indenização  por  danos  morais,  por 
fazerem parte do dia a dia.

Sabe-se que a reparação por danos morais deve advir 
de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável violação 
ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo ou ideal. 
Nessas  condições,  a  indenização  encontra  amparo  jurídico  no  direito  pátrio, 
especialmente no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, e no art. 186, do Código 
Civil. 

Todavia,  no  caso  telado,  não  há  provas  de  dano 
concreto ou prova indiciária mínima de que a parte autora tenha sofrido angústia ou 
humilhação, tampouco que tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 
exacerbada sua higidez física ou psíquica.

Nesse sentido, os seguintes arestos:
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RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO 
INDENIZATÓRIA  POR  DANOS  MORAIS. 
IMPOSSIBILIDADE  DO  PAGAMENTO  DE 
COMPRAS.  SUPOSTA CÉDULA  FALSA  DE  R$ 
100,00.  CASO  CONCRETO  EM  QUE  NÃO  HÁ 
PROVA  DE  CONSTRANGIMENTO  ILEGAL  OU 
SITUAÇÃO DE HUMILHAÇÃO À RECORRENTE. 
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. Trata-se de 
ação indenizatória por danos morais na qual narra a 
parte  autora  ter  enfrentado  situação  vexatória  ao 
tentar pagar por compras feitas no estabelecimento 
comercial unisuper com cédula de R$ 100,00, a qual 
foi  recusada  pelos  funcionários  do  local  diante  da 
suspeita  acerca  de  sua  autenticidade.  Conforme se 
depreende da análise das provas testemunhais (fls. 
24/25), não restou comprovada qualquer conduta por 
parte  do  recorrido  apta  a  gerar  humilhação  à 
recorrente,  atingindo  a  esfera  de  seus  direitos  de 
personalidade.  O  que  ocorreu,  na  realidade,  foi  a 
mera  recusa  do  funcionário  do  supermercado  de 
receber  a  nota  oferecida  em pagamento  pela  parte 
autora, o que, por si só, não enseja reparação a título 
de dano extrapatrimonial. Sentença mantida por seus 
próprios  fundamentos.  Recurso  desprovido.(TJRS; 
RecCv  11091-43.2013.8.21.9000;  Sapucaia  do  Sul; 
Primeira  Turma  Recursal  Cível;  Rel.  Des.  Lucas 
Maltez Kachny; Julg. 18/02/2014; DJERS 21/02/2014) 

E

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA.  Recusa no 
recebimento  de  cédula  de  R$  50,00.  Segurança  de 
estabelecimento da ré que escreveu a palavra "falsa" 
na  cártula.  DANO  MORAL.  Não  ocorrência.  A 
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recusa do estabelecimento comercial em receber nota 
que  acredita  ser  falsificada  é,  de  fato,  exercício 
regular  de  um  direito.  Excesso  não  configurado. 
Autor que sofreu mero contratempo ou desgosto sem 
repercussão  jurídica.  Ato  ilícito  não  verificado. 
Inteligência do art. 188, I, do CC. Sentença mantida. 
Apelo  não  provido.(TJSP;  APL  4001505-
87.2013.8.26.0038;  Ac.  8258643;  Araras;  Quinta 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Fábio Podestá; 
Julg. 05/03/2015; DJESP 10/03/2015) 

Deste  modo,  considerando  que  a  recorrente  não 
provou ter sofrido dano de ordem moral, mas somente aborrecimento não passível 
de indenização, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Por fim, impende acrescentar que a parte ré, em sede 
de contrarrazões, aspirou a condenação da recorrente em litigância de má-fé. 

Com  efeito,  percebo  que  a  via  manejada  não  se 
presta a postular modificação do julgado, não devendo, por isso, ser analisada a tal 
pretensão  formulada  pelo  demandado,  pois  como  sabido,  as  contrarrazões  são 
utilizadas  pela  parte  recorrida  apenas  para  rebater  a  argumentação desenvolvida 
pela  insurreta  e  não  para  formular  pedido  de  reforma da  decisão.  Se  o  apelado 
desejava ver reformada a sentença, deveria ter interposto apelação cível ou recurso 
adesivo.

Ante o exposto,  REJEITO A PRELIMINAR, E, NO 
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.
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Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes, 
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, em 14 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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