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ACÓRDÃO
APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0023624-71.2011.815.0011
RELATOR    : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
ORIGEM      : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
01 APELANTE  : Banco do Brasil S/A (Adv. Louise Rainer Pereira Gionedis)
02 APELANTE  : Gomes e Nunes Eventos (Adv. André Nóbrega Quintas Colares)
APELADOS :  os mesmos

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATORIA C/C REPETIÇÃO 
DE  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.  OPERAÇÕES 
BANCÁRIAS  SEM  ASSINATURA  DA  SÓCIA 
ADMINISTRADORA.  CHEQUES  COM  ASSINATURA 
FALSA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANSAÇÕES EFETUADAS 
PELA  CÓ-PROPRIETÁRIA.  NULIDADE  AFASTADA. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  NESSE  ASPECTO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO DA PROMOVENTE. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  INSTITUIÇÃO  BANCÁRIA.  FALHA 
EM  ACATAR  CHEQUES  SEM  ASSINATURA  DE  SÓCIA. 
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO. 
ÔNUS QUE CABIA AO AUTOR. EXEGESE DO ART. 333, I, 
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SITUAÇÃO QUE NÃO 
CONFIGURA  AFETAÇÃO  INDENIZÁVEL.  MERO 
DISSABOR. SENTENÇA REFORMADA. PROVIMENTO DO 
PRIMEIRO APELO.

- Ante a inexistência de provas a comprovar os danos morais 
no evento, imperativa a improcedência do pedido, a teor do 
disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil.

- “Na tormentosa questão de se saber o que configura o dano 
moral, cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em 
busca  da  sensibilidade  […]  Nessa  linha  de  princípio,  só 
devem  ser  reputados  como  dano  moral,  a  dor,  o  vexame, 
sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade, 



interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do 
indivíduo, causando-lhe aflição, angústia e desequilíbrio em 
seu bem estar,  não bastando mero dissabor,  aborrecimento, 
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada1”.

-  Segundo  precedentes  do  Colendo  Superior  Tribunal  de 
Justiça, “o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do 
dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que  exacerba  a 
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou 
angústias no espírito de quem ela se dirige”.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram 
como partes as acima nominadas.

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, dar provimento ao apelo do promovido e negar 
provimento ao apelo do promovente, nos termos do voto do relator, integrando a 
presente decisão a súmula de julgamento de fl. 214.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença proferida 
pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da 
ação  anulatória  c/c  repetição  de  indébito  e  indenização,  julgou  parcialmente 
procedente os pedidos iniciais, condenando o promovente a pagar a quantia de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

Inconformado,  apela  primeiramente  o  Banco  do  Brasil, 
alegando,  em suma,  que  a  sentença  deve  ser  reformada,  uma vez  que  o  evento 
narrado  apenas  causou  mero  dissabor  ao  insurgente,  não  sendo  suficiente  para 
garantir ressarcimento moral.

Por fim, pugna pelo promovimento do recurso para afastar a 
condenação imposta e, alternativamente, minoração do quantum indenizatório. 

O promovente também apela,  pugnando pela condenação do 
réu ao pagamento de danos materiais, estes no valor de todas as retiradas financeiras 
não legitimadas, e em dobro, além da anulação do “bb giro”.

Por fim, roga pela majoração da condenação por danos morais e 
condenação em honorários advocatícios à base de 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo demandado. (fls. 192/197)

1TJRJ, AC. 8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.



Sem contrarrazões pelo autor. (Certidão fl. 206)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

O  objetivo  do  autor,  devidamente  representado  pela  sócia 
Edilane  Silva Nunes,  foi  o  de  ser  ressarcido  e  indenizado  por  danos materiais  e 
morais,  em  decorrência  da  operação  de  transações  bancárias  e  compensação  de 
cheques sem a devida assinatura da administradora da empresa.

A  sentença  de  primeiro  grau,  conforme  relatado,  afastou  o 
pedido  de  nulidade  de  cheques  e  condenação  por  danos  materiais,  bem  como 
reconheceu  a  responsabilidade  do  demandado  em  indenizar  na  esfera  moral, 
observando que o banco prestou um serviço defeituoso. 

O réu apela, pugnando para que seja afastada a condenação por 
danos morais ou, minoração do valor fixado, enquanto que o autor recorre no sentido 
de  que  seja  reconhecida  a  nulidade  das  operações  financeiras  realizadas  sem  a 
assinatura da administradora, reconhecendo-se o dano material, sendo restituído em 
dobro dos valores supostamente retirados de forma indevida de sua conta corrente.

É  sabido  que  empresa  que  desenvolve  atividade  econômica 
deve se resguardar de modo que não venha causar prejuízos a outrem. Em não o 
fazendo,  impõe-se  o  dever  de  indenizar,  que é  imperativo  colocado  pela  própria 
legislação  consumerista,  quando  regula  acerca  da  responsabilidade  por  danos 
causados ao consumidor.

Em  várias  oportunidades  me  posicionei  no  sentido  que  a 
conferência das informações pessoais e dos documentos que lhe são apresentados no 
momento da negociação é de extrema importância para a inocorrência de fraudes, 
evitando situações que causem danos a terceiros.

Nesses casos, a jurisprudência reconhece a responsabilidade do 
banco pelos danos materiais e morais. Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

Responsabilidade civil Banco Ação indenizatória por danos 
materiais  e  morais  -  Pagamento  de  cheque  falso 
Responsabilidade  objetiva  do  banco  que  deve  ser 
reconhecida, por força do disposto no art. 14, § 3º, inc. II, do 
Código de Defesa do Consumidor, aplicável no caso vertente 



(Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça) Cabe ao 
banco,  que  exerce  atividade  profissional  altamente 
especializada, estar aparelhado para detectar falsificações de 
assinaturas,  arcando  com  o  risco  a  que  está  sujeito  no 
desempenho  de  sua  atividade  Ocorrência  de  dano  moral 
configurada  diante  da  compensação  de  cheque  falsificado 
Reparação do dano material comprovado pela autora também 
devida Demandante que faz jus à indenização de tais danos 
Recurso do réu improvido, com observação.2

Todavia,  analisando  propriamente  o  caso  dos  autos,  observo 
que a situação posta é diversa, não sendo o caso de ação de terceiros falsários.

In casu, não se requer maiores esforços para se reconhecer que 
as operações financeiras atacadas pela promovente,  em verdade,  foram realizadas 
pela sócia, Sra. Cinthia, bastando tão somente observar os documentos de fls. 18/25.

O ato constitutivo da empresa autora (fl. 18/21) descreve que a 
sociedade empresarial é constituída das sócias Edilane Silva Nunes e Cinthia Coelho 
Gomes de Araújo, cabendo as duas sócias em conjunto a administração dos recursos 
bancários,  entretanto,  apesar  dos  cheques  apontados  não  constar  a  assinatura  da 
primeira sócia, não vislumbro verossimilhança nas alegações exordiais, considerado 
o grau de confiança existente entre sócios em uma sociedade empresarial, bem como 
ao fato de ser a Sra. Ediliane representante legal da empresa e assim possuir total 
conhecimento  do financeiro,  tanto  é  verdade  que somente  após  realizadas  várias 
operações, por diversos meses, é que veio a apresentar o presente repúdio.

Outrossim,  como  bem  sentiu  o  Magistrado  sentenciante,  os 
extratos acostados demonstram que as transferências se referem a crédito na conta 
bancária da demandante.

Nesse diapasão, não merece prosperar o pedido de nulidade e 
consequente  danos  materiais,  devendo  ser  mantida  incólume  a  sentença  nesse 
aspecto.

Quanto  ao  recurso  aviado  pelo  demandado,  no  tocante  a 
inexistência de danos morais no evento, entendo que merece guarida.

Como  destacado  acima,  malgrado  haver  por  parte  da 
instituição bancária negligência ao acatar o pagamento de cheque sem que constasse 
também a assinatura da co-proprietária, não se pode deixar de levar em consideração 
2  (TJ-SP - APL: 294088220078260554 SP 0029408-82.2007.8.26.0554, Relator: Thiago de Siqueira, Data de Julgamento: 25/04/2012,  
14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/04/2012)



que não se trata do aceite de um cheque fraudado e sim por um integrante da mesma 
sociedade empresarial.

Ademais,  não  restou  comprovado  qualquer  situação 
constrangedora ou que afete sua honra ou credibilidade, de forma que  não restou 
evidenciado nos fatos narrados situação capaz de legitimar abalo de ordem moral 
passível de ressarcimento.

Vale recordar que inexiste o dever de reparar quando a vítima é 
submetida  a  meros  aborrecimentos  e  insatisfações,  por serem fatos  corriqueiros  e 
atinentes  à  vida  em sociedade  e,  portanto,  incapazes  de  afetar  o  comportamento 
psicológico do ofendido. 

Sobre  a  matéria,  colaciono  os  seguintes  precedentes  que  se 
amoldam ao caso vertente:

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  DANO  MORAL.  NÃO 
CONFIGURAÇÃO.  A  mera  contrariedade  ou  aborrecimento 
cotidiano  não  dão  ensejo  ao  dano  moral.  Recurso  especial  não 
conhecido”3.

"[...] Embora tenha restado demonstrada a falha cometida por parte 
da concessionária de energia - que não forneceu energia elétrica à 
residência da autora na noite de natal, certo é que tal fato, por si só, 
não  é  apto  a  ensejar  danos  morais  indenizáveis  à  consumidora, 
porquanto  a  hipótese  não  ultrapassa  a  esfera  do  simples 
inadimplemento contratual e do mero aborrecimento do dia a dia. 
Dessa  forma,  mostra-se  cogente  a  reforma da  sentença,  devendo 
prevalecer, no caso concreto, o entendimento já consagrado através 
do verbete sumular nº. 75 deste TJ/RJ,  segundo o qual o simples 
descumprimento de dever legal ou contratual, por caracterizar mero 
aborrecimento, em princípio, não configura dano moral, salvo se da 
infração  advém  circunstância  que  atenta  contra  a  dignidade  da 
parte. RECURSO PROVIDO"4.

“Na tormentosa questão de se saber o que configura o dano moral, 
cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica do razoável, em busca da 
sensibilidade […] Nessa linha de princípio, só devem ser reputados 
como dano moral, a dor, o vexame, sofrimento ou humilhação que, 
fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 
psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe  aflição,  angústia  e 
desequilíbrio  em  seu  bem  estar,  não  bastando  mero  dissabor, 
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada”3.

3STJ – REsp 592776/PB – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJ: 22/11/2004, p. 359
4TJRJ - AC 2008.001.38000 – Des. Elisabete Filizzola – Jul.: 21/07/2008
3TJRJ, AC. 8.218/95, Rel. Des. Sérgio Cavalieri Filho.



“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ESPECIAL  NÃO 
ADMITIDO. COMPRA NÃO AUTORIZADA. CARTÃO DE 
CRÉDITO.  DANO  MORAL.  DISSÍDIO  NÃO 
CONFIGURADO. 1.  Pedido de indenização por dano moral 
em razão de ter sido negada ao autor, pela administradora de 
cartão  de  crédito,  autorização  para  efetuar  compra  em 
estabelecimento comercial  credenciado.  Afirmou o Tribunal 
que  "mero  aborrecimento  decorrente  da  não  aceitação  do 
cartão de crédito em estabelecimento credenciado, não se pode 
considerar como dissabor suficiente a configurar dano moral". 
Acatar  a  tese  recursal  de  que  houve  indevida  inscrição  do 
cartão  do  recorrente  em  lista  de  crédito  suspenso  constitui 
questão  de  fato,  inviável  de  apreço  em  sede  de  recurso 
especial.  Incidência  da  Súmula  nº  07/STJ.  Mantido  o 
entendimento de que "o mero dissabor não pode ser alçado ao 
patamar  do  dano  moral,  mas  somente  aquela  agressão  que 
exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 
aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige" (REsp 
nº 403.919/MG, Quarta Turma, Relator o Senhor Ministro Cesar 
Asfor  Rocha,  DJ  de  04/8/03).  2.  "omissis"  3.  "omissis"”4.

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  TENTATIVA  DE  COMPRA  COM 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  TRANSAÇÃO  NÃO 
AUTORIZADA.  INEXISTÊNCIA  DE  BLOQUEIO  POR 
PARTE DO ADMINISTRADOR. PROBLEMAS ADVINDOS 
APENAS  DO  MEIO  ELETRÔNICO  POR  FALHA  NA 
TRANSMISSÃO  DOS  DADOS.  SITUAÇÃO  BASTANTE 
CORRIQUEIRA.  MERO  ABORRECIMENTO. 
INEXISTÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO. 
ÔNUS  QUE  CABIA  AO  AUTOR.  DIREITO  À 
INDENIZAÇÃO NÃO CONFIGURADO. EXEGESE DO ART. 
333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSCITADA A 
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM  DO  BANCO 
RÉU.  NÃO  OCORRÊNCIA.  EVIDENCIADA  A  SUA 
QUALIDADE  DE  ADMINISTRADOR  DO  CARTÃO  DE 
CRÉDITO  DO  AUTOR.  SENTENÇA  MANTIDA. 
RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O ser humano está sujeito a 
situações  adversas,  diaadia  depara-se  com  problemas  e 
dificuldades  que,  até  serem  resolvidos,  podem  gerar 
desconforto,  decepção  ou  desgosto.  Todavia,  isso  não 
caracteriza o dano moral, que pressupõe um efetivo prejuízo 
causado à honra ou à imagem da pessoa.  2.  Não há que se 
cogitar em responsabilidade civil por ato ilícito e reparação de 

4STJ, AgRg no Ag 537867-RJ, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJ 03.05.2004



danos sem comprovação dos requisitos insculpidos no art. 186 
do atual Código Civil. Ademais, é da dicção do art. 333, I, do 
Código de Processo Civil  que incumbe ao autor  o  ônus da 
prova acerca dos fatos constitutivos de seu direito”5.

“RESPONSABILIDADE CIVIL. INCIDÊNCIA DO CDC NAS 
ATIVIDADES  BANCÁRIAS.  TRANSAÇÃO  COMERCIAL 
COM CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA.  NÃO 
COMPROVADO  O  CANCELAMENTO  EQUIVOCADO. 
CARTÕES  ATIVOS.  FALHA  TÉCNICA  PONTUAL,  NÃO 
ENSEJANDO  DANOS  MORAIS  NO  CASO  CONCRETO. 
AUSENTE  PROVA  DE  LESÃO  A  ATRIBUTO  DE 
PERSONALIDADE.  SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 
DO AUTOR DESPROVIDO E PROVIDO O DO RÉU”6.

No  caso  em  disceptação, a  possibilidade  de  desconforto  na 
aceitação pela instituição bancária de cheque sem que constasse a assinatura da sócia-
administradora  de  empresa,  por  si  só,  não  dá  margem à  indenização  por  danos 
morais. 

O dano moral deve traduzir-se num sentimento de pesar capaz 
de gerar-lhe alterações e desequilíbrio intensos, conforme bem delineado por Sérgio 
Cavalieri Filho, in “Programa de Responsabilidade Civil”, 2ª edição, Ed. Malheiros, 
pág. 78, estabelece verbis: 

“(...)  Nessa  linha  de  princípio,  só  deve  ser  reputado  como dano 
moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que  fugindo  à 
normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico 
de  indivíduo,  causando-lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  no 
seu bem-estar”.

Esclareça-se,  outrossim,  que  mister  estejam  presentes  alguns 
elementos  para  que  se  configure  a  obrigação  de  indenizar,  quais  sejam,  ação  ou 
omissão, nexo de causalidade e dano sofrido pela vítima.

Na falta de alguns desses elementos, não se perfaz a obrigação 
de indenizar, visto que, para que seja compelido a pagar a outrem indenização por 
dano moral, é preciso que, através de uma ação ou omissão, tenha ocorrido efetivo 
prejuízo capaz de violar o estado de equilíbrio a vítima.

Por  oportuno,  forçoso  ressaltar  que  o  recorrente  não 
comprovou  fato  constitutivo  do  seu  direito,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC, 

5TJ-SC -  AC:  158807  SC 2010.015880-7,  Relator:  Marcus  Tulio  Sartorato,  Data  de  Julgamento: 
07/05/2010, Terceira Câmara de Direito Civil
6TJ-RS - Recurso Cível:  71003015583 RS, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira Turma 
Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 19/09/2011



deixando de produzir prova de que tenha sofrido decréscimo patrimonial ou outros 
elementos que induzam haver suportado os transtornos que alega ter sofrido.

Cabe anotar  que o Judiciário  tem a obrigação de combater  a 
chamada  indústria  do  dano  moral,  que  vem  crescendo  dia  a  dia,  sempre 
fundamentada  em  aborrecimentos  triviais  existentes  no  cotidiano  dos  cidadãos, 
cabendo ao julgador identificar os verdadeiros danos merecedores de indenização, 
sob  pena  de  desvirtuar  a  finalidade  almejada  pelo  legislador  pátrio  quando  da 
criação de aludido instituto.

Deste  modo,  inexiste  qualquer  dano  de  natureza 
extrapatrimonial a ser ressarcido, razão pela qual creio merecer ser afastado os danos 
morais fixados na decisão primeva.

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos 
acima, dou  provimento  ao  recurso  apelatório  do  promovido,  afastando  a 
condenação por danos morais e nego provimento ao recurso do promovente.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu, por unanimidade,  dar provimento ao apelo 
do promovido e negar provimento ao apelo do promovente, nos termos do voto do 
relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público,  na pessoa da 
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


