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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048918-72.2011.815.2001
Origem : 3ª Vara Cível da Comarca da Capital 
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Giulyana Joyce Cruz de Oliveira
Advogada : Luciana Pereira Almeida Diniz
Apelado : Banco do Brasil S/A
Advogados : Celso David Antunes e Luis Carlos Laurenco

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER 
C/C DANOS MORAIS.  CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA 
NÃO  AUTORIZADA.  AUSÊNCIA  DE  MOTIVOS  DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VÍCIO NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS. PROVIMENTO.

Constatado  o  vício  na  prestação  de  serviços  bancários, 
impõe-se a condenação para reparação dos danos.

A  indenização  por  dano  moral  deve  ser  fixada  com 
prudência, segundo o princípio da razoabilidade e de acordo 
com os critérios apontados pela doutrina, a fim de que não se 
converta em fonte de enriquecimento ilícito.

V I S T O S ,  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 dar provimento ao recurso.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Giulyana  Joyce 
Cruz  de  Oliveira contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  Cível  da 
Comarca da Capital que, nos autos da  Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos 
Morais, ajuizada em face do Banco do Brasil S/A, julgou improcedente o pedido 
exordial.

O  juiz  a  quo,  fls.  72/78,  entendeu  que  apelante  não 
comprovou o fato constitutivo do seu direito,  exigência do art.  333, I,  do CPC. 
Fundamentou  ainda,  que  “embora  os  acontecimentos  possam  ter  causado  dissabor,  
contratempo e algumas frustrações à autora,  não há demonstração de gravidade maior,  
indispensável à caracterização do dano moral.” Com esse entendimento, concluiu pela 
inexistência de dano moral indenizável; julgando improcedente o pedido inicial, 
embasado no art. 269, I, do Código de Processo Civil.

Ao  final,  condenou a  sucumbente  em custas  e  honorários 
advocatícios no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), suspensos na forma  do 
art. 12 da Lei 1060/50.

Nas  razões  recursais,  encartadas  às  fls.  79/87,  a  apelante 
sustenta que o abalo moral ficou devidamente demonstrado com a declaração do 
estabelecimento comercial, acostada à fl. 21 dos autos, informando a negativa de 
crédito pelo apelado 

Afirma que a compra não poderia ter sido recusada, uma vez 
que não tinha restrição com o recorrido, fato alegado e comprovado pela própria 
Instituição Financeira à fl. 56.    

Assevera que “se havia limite de crédito e não havia nenhuma  
restrição, inexistiram motivos para que a compra pretendida deixasse de ser autorizada.” 

Pugna pelo provimento da apelação, para que a sentença seja 
reformada e o apelado condenado a pagar indenização pelos danos morais que 
experimentou,  mais  custas  e  honorários  advocatícios  na  ordem  de  20%  da 
condenação.

 
Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 89.

A Procuradoria de Justiça, às fls.95/98, em parecer da lavra 
do Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, pugna pelo prosseguimento 
do recurso sem manifestação do mérito.
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É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
 
Giulyana Joyce Cruz de Oliveira ajuizou Ação de Obrigação 

de Fazer c/c  Danos Morais em face do  Banco do Brasil S/A, alegando ter sido 
vítima de constrangimento e humilhação quando foi comprar dois pneus e teve a 
autorização recusada pelo recorrido, sob a alegação que existia restrição em seu 
CPF. 

Em  sua contestação, o apelado informou que  não constam 
anotações vigentes no SPC e SERASA em nome da autora, para operações da autora no  
Banco do Brasil, conforme documento em anexo.” 

Alegou ainda que  “o nome da autora pode  estar  inserido  nos  
órgãos de proteção por conta de outra empresa.”  

O juiz primevo julgou improcedente a ação por entender que 
a apelante não comprovou o fato constitutivo do seu direito,  e que o dissabor, 
contratempo e algumas frustrações, não ensejam o pagamento de indenização por 
danos morais.  

Pois bem. 

É fato incontroverso que a apelante teve sua compra negada 
diante do bloqueio de cartão de crédito.

Incontroverso também que a recorrente não tem nenhuma 
restrição  financeira  junto  ao  apelado,  fato  alegado e  comprovado pelo  próprio 
banco à fl. 56.    

Diante dos fatos apresentados, resta claro que houve vício na 
prestação de serviços por parte do Banco do Brasil S/A, porquanto se a apelante 
estava em dia com suas obrigações, e inexistia quaisquer restrição de crédito por 
parte do recorrido, não podia a instituição financeira negar seu crédito com base 
em uma negativação estranha à relação contratual.

Ressalte-se que não se trata de empréstimo ou financiamento 
bancário, onde a credora tem discricionariedade de analisar seus contratos, mas 
sim  de  um  limite  estabelecido  pelo  apelado  para  que  o  cliente  usufrua  dos 
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serviços.  

O  dano  extrapatrimonial  suportado  pela  recorrente 
apresenta-se como danum in re ipsa, gerando-lhe sentimentos de repulsa, desgosto, 
mágoa, extravasando a seara do mero aborrecimento ou dissabor.

Neste sentido, Sérgio Cavalieri Filho:

O dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do  
próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso  
facto  está  demonstrado  o  dano  moral  à  guisa  de  uma  
presunção natural, uma presunção  hominis ou facti que decorre  
das  regras  de  experiência  comum (In.  Programa  de 
Responsabilidade Civil, 5. ed., São Paulo: Malheiros, 2004, 
p. 100) – destaquei.

Portanto, verificada a prática do ilícito, onde se constrangeu 
publicamente a recorrente ao ser informada que seu cartão tinha sido recusado por 
restrição de seu CPF, resta configurado o nexo causal.  Por tais razões,  torna-se 
inquestionável  a  ocorrência  do  dano  moral,  restando  evidente  o  dever  de 
indenizar.

Feitas as considerações alhures, cumpre analisar a fixação da 
verba indenizatória moral. 

Para a  fixação da  quantia  indenizatória  moral,  os  critérios 
utilizados  devem  estar  de  acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e 
jurisprudencial  pertinente à  matéria  sub  examine, consoante  a  qual  incumbe ao 
julgador arbitrar,  observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as 
condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne 
fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não atender aos 
fins por si propostos. 

Sendo  assim,  no  intuito  de  se  perquirir  o  valor  do  dano 
moral é necessário levar-se em consideração as condições pessoais dos envolvidos, 
a fim de que não se transponham os limites dos bons princípios e da igualdade 
que regem as relações de direito, evitando, por conseguinte, um prêmio indevido à 
ofendida,  indo  muito  além  da  recompensa  ao  desconforto,  ao  desagrado,  aos 
efeitos do gravame suportado.

Nesse sentido: 
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RESPONSABILIDADE  CIVIL.  OFENSA À  HONRA.  PROVA.  DANO 
MORAL.  As  pessoas  devem  manter  relações  baseadas  no  respeito  e 
urbanidade.  Cabe  à  parte  autora  o  ônus  de  comprovar  os  fatos 
constitutivos de seu direito, consoante o art. 333, I, do CPC. A prova dos 
autos demonstra com segurança a prática de ato ilícito e a obrigação de 
indenizar.  O  valor  da  indenização  deve  ser  estabelecido  de  modo 
razoável e de acordo com a situação econômica das partes. Importância 
reduzida Apelação provida em parte. (Apelação Cível Nº 70057684250, 
Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marcelo Cezar 
Muller, Julgado em 30/01/2014) 

PROCESSO CIVIL, CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E CIVIL. 
SERVIÇO DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. INCLUSÃO INDEVIDA DO 
NOME  EM  CADASTROS  DE  INADIMPLENTES.  DANO  MORAL. 
INDENIZAÇÃO. LIMITES. PARÂMETROS. 1. O dano moral decorrente 
da inscrição indevida em banco de dados de proteção ao crédito é  in re  
ipsa, vale dizer, dispensa prova por derivar prontamente da lesão. 2. O 
quantum reparatório deve atender a uma  dupla finalidade. Reparar o 
dano  e  punir  o  ofensor  para  que  não  volte  a  cometer  o  ilícito, 
considerando,  ainda,  os  demais  critérios  para  a  fixação  do  valor  da 
reparação - Conduta praticada pelo réu, a gravidade do fato ocorrido e a 
capacidade econômica de ambas as partes, função desestimulante para 
a não reiteração do ilícito, entre outros. 3. Apelo parcialmente provido 
para reduzir o quantum indenizatório.  (TJDF; Rec 2012.01.1.074335-0; Ac.  
745.531;  Primeira  Turma  Cível;  Rel.  Des.  Flavio  Rostirola;  DJDFTE  
09/01/2014; Pág. 119) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO. 
INDENIZAÇÃO.  PRISÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  PURO. 
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DO  ESTADO. ARTIGO  37,  §  6º  DA 
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.  DEVER DE INDENIZAR. CRITÉRIO 
DE FIXAÇÃO. VALOR CAPAZ DE PROPICIAR UMA COMPENSAÇÃO 
SATISFATIVA  PELO  DANO EXPERIMENTADO.  INOBSERVÂNCIA. 
NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 
CONCRETO.  REDUÇÃO  DO  QUANTUM  INDENIZATÓRIO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  ARBITRAMENTO.  ART.  20  §  4º  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA  PARCIALMENTE 
REFORMADA. 1. O art. 37, § 6º da CF, que estabelece a responsabilidade 
objetiva, impõe ao Estado o dever de ressarcir o particular, pelos danos 
que venha a sofrer. 2. A prisão indevida caracteriza dano moral puro, que 
dispensa a prova dos requisitos.  3. O valor da condenação, a título de 
dano  moral,  há  que  se  adequar  às  circunstâncias  do  caso  concreto, 
devendo, para tanto, serem levadas em conta a situação econômica das 
partes, a gravidade da ofensa, e a capacidade financeira dos envolvidos, 
de modo a dar à pessoa lesada uma compensação satisfativa, por conta 
de uma situação dolorosa, aflitiva e constrangedora que vivenciou. 4. O 
critério  de  fixação  de  honorários,  nas  causas  em  que  for  vencida  a 
Fazenda Pública, é o do art. 20, § 4º do CPC, que remete ao arbitramento 
de um valor estimativo, de acordo com as diretrizes das alíneas a, b e c do 
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art.  20,  §  3º  do  CPC.  5.  Recurso  parcialmente  provido.  (TJMG;  APCV 
1.0382.11.009117-2/001; Rel. Des. Raimundo Messias Junior; Julg. 04/02/2014;  
DJEMG 10/02/2014) 

Desse modo, levando-se em conta as condições pessoais dos 
envolvidos, o valor da compra que foi negada (R$ 300,00) e a dupla finalidade da 
indenização, que é reparar o dano e punir o ofensor para que não volte a cometer o 
ilícito, fixo  a  quantia  de  R$  1.000,00  (um  mil  reais)  pelos  danos  morais 
experimentados. 

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO ao recurso 
apelatório, para  julgar procedente o pedido exordial e condenar o apelado a pagar 
a recorrente o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de danos morais. 

Custas e honorários advocatícios em  20% (vinte por cento) 
sobre o valor da condenação, em harmonia com as alíneas do § 3º do art. 20 do 
CPC. 

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

Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 24 de julho de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 108, 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.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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