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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  BLOQUEIO  DE 
CONTA CORRENTE COM SALDO POSITIVO. ÔNUS 
DA PROVA PERTENCENTE AO PROMOVIDO. ATO 
ILÍCITO NÃO ILIDIDO.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
333, II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  RELA-
ÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO. ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR.  RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJE-
TIVA.  DEVER  DE  INDENIZAR  CARACTERIZADO. 
PRECEDENTES DESTA CORTE. MANUTENÇÃO DA 
SENTENÇA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO  RE-
CURSO.

- Cabe à instituição financeira demandada a demons-
tração da legitimidade do bloqueio realizado na conta 
da consumidora, nos termos do art. 333, II, do Código 
de Processo Civil, uma vez que o ônus da prova incum-
be ao promovido quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

- A responsabilidade de indenizar do Banco é objetiva, 
já que decorreu do defeito na prestação do serviço, nos 
termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumi-
dor. Sendo assim, evidenciada a ilicitude da conduta, a 
ocorrência de dano moral é presumida, independendo 
de prova.

-  Caracterizam-se  como  danos  morais  os  reiterados 
aborrecimentos e frustrações gerados pela má presta-
ção de serviço.

                                                                                                                             



RECURSO  ADESIVO.  MAJORAÇÃO  DA  INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. QUANTUM FI-
XADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. 
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. MANUTEN-
ÇÃO. UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  À 
SÚPLICA ACESSÓRIA.   

-  A fixação da indenização decorrente do dano moral exige 
que sejam analisadas as peculiaridades do caso concreto, 
os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar espe-
cialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as 
circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão 
do dano e seus efeitos,  sem esquecer que a indenização 
deve ser suficiente para reparar o dano, mas sem ocasionar 
enriquecimento sem causa.

-  Fixado  o quantum indenizatório  em patamar  razoável  e 
consoante a extensão do dano sofrido, bem como respeitado 
os demais critérios firmados pela jurisprudência pátria, deve-
se manter o valor arbitrado.

                     VISTOS.

Luisa  Marinho  de  Andrade, devidamente  qualificada  nos  autos,  moveu 

“Ação  de Indenização por Danos Morais e Materiais”, contra o Banco do Brasil S/A, 
igualmente identificado.

Sustenta a autora, por ocasião da inicial, que é comerciante e, no intuito de 

resguardar créditos dos fornecedores, abriu uma conta junto à instituição demandada, en-

contrando-se com saldo positivo no importe de R$ 13.513,17 (treze mil quinhentos e treze 

reais e dezessete centavos).

Alega, também, a demandante, que o promovido se recusa a fornecer-lhe 

cheque avulso e mantém o seu cartão magnético bloqueado, encontrando-se impedida de 

sacar o seu dinheiro.

Argumenta, outrossim, que procurou o gerente, por diversas vezes, contudo, 

não obteve qualquer justificativa plausível para o bloqueio ocorrido, razão pela qual plei-

teia indenização pelos supostos danos morais e materiais suportados.
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Por ocasião de sua contestação, o banco aduz que não tem qualquer tipo de 

responsabilidade no evento narrado, agindo estritamente no exercício regular do seu direi-

to, ao restringir os dados de cliente inadimplente.

Ademais,  defende a inexistência de documentos contundentes nos autos, 

capazes de comprovar os dissabores e constrangimentos que afirma a autora ter sofrido.

Com o advento da sentença (fls. 51/57), o juízo a quo decidiu pela procedên-

cia  dos pedidos,  condenando o demandado,  a  título  de ofensa psíquica,  no valor  R$ 

3.000,00 (três mil reais), bem como ao ressarcimento pelos danos materiais, no importe 

de R$ 13.513,17 (treze mil quinhentos e treze reais e dezessete centavos).

Irresignada, a instituição financeira, apelou, fls.60/68, repetido as insurgênci-

as trazidas na sua peça de defesa, além de defender a inexistência de defeito na presta -

ção do serviço e ausência de ofensa extrapatrimonial indenizável. Como pedido subsidiá-

rio, pugna pela redução da quantia fixada para a indenização de cunho  moral.

Por sua vez, a autora também ficou insatisfeita com o decisório primevo, 

apresentando recurso adesivo, pugnando, tão somente, pela majoração do valor arbitrado 

a título de ofensa psíquica, ao fundamento de estar, até agora, impossibilitada de movi-

mentar a sua conta, tendo como consequência a falência do seu comércio.

Contrarrazões ao apelo – fls. 79/81.

Resposta ao adesivo – fls.85/90. 

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o 

caso de ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse público na demanda, confor-

me cota de fls. 96/97.

Remetido os autos para o Núcleo de Conciliação, não houve acordo, confor-

me se verifica do termo de fls.108.
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É o relatório.

DECIDO.

APELO DO BANCO 

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada por esta Corte e pelo Superior Tribunal de Justiça, comportando a análise meri-

tória monocrática, na forma permissiva do caput, do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos, então, o que prescreve o referido dispositivo:

“O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmis-
sível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou 
com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo 
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

Com base nessa norma, passo a decidir diretamente esta irresignação.

De início, importa registrar que parte do apelo, ora analisado, não coa-
duna com o caso em comento, encontrando-se dissociado da sentença, ofendendo 
patentemente o princípio da dialeticidade.

Registre-se, ainda, que, em nenhum momento da sua súplica, o Banco 
apelante fundamentou as razões do seu inconformismo com relação ao dano mate-
rial arbitrado, limitando-se a defender a inocorrência dos abalos morais e a excessi-
vidade do seu valor. Portanto, a apreciação do presente recurso limitar-se-á a tais 
questões.  

Pois bem.

Analisando detidamente o caderno processual, tem-se que ao requerente in-

cumbe provar o fato constitutivo do seu direito e ao promovido o fato impeditivo, modifica-

tivo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 333, do Código de Processo Civil.
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Nesse norte, constata-se que o demandado não conseguiu se desvencilhar 

do seu ônus probandi, uma vez que não impugnou especificamente qualquer dos fatos 

alegados pela demandante, limitando-se a apresentar contestação e apelação genéricas.

Outrossim,  não apresentou justificativa  acerca  do  bloqueio  do  cartão  em 

questão, tampouco esclareceu a recusa no fornecimento de cheque para a cliente.

Ademais,  sequer  rebateu  os  documentos  colacionados  ao  processo,  os 

quais demonstram a existência de R$ 13.513,17 (treze mil quinhentos e treze reais e de-

zessete centavos)  em conta no nome da autora, bem como a ocorrência do bloqueio 

questionado (fls.12 e 14).

A título complementar, transcrevo pertinente trecho da sentença objurgada 

(fls. 53):

“Cabe ter presente que o exame conjunto dos elementos constan-
tes dos autos revelou que, de fato, a instituição financeira ora pro-
movida não teve o cuidado em verificar se havia motivos que real-
mente justificassem o bloqueio da conta bancária da Sr. Luiza Ma-
rinho de Andrade”.

Sobre a matéria, mutatis mutandis, colaciono pertinentes julgados desta Cor-

te de Justiça:

“EMENTA:  APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
INDEVIDA  NEGATIVAÇÃO  EM  CADASTRO  DE  INADIMPLEN-
TES.  FRAUDE  PRATICADA  POR  TERCEIRO.  FATO  INCON-
TROVERSO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  FATO  IMPEDITIVO,  
MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO À INDENIZAÇÃO.  
DANO MORAL IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR  
RAZOÁVEL. DESPROVIMENTO. 1. A própria inclusão de registro  
nos cadastros de inadimplentes ou sua manutenção equivocada  
configura o dano moral in re ipsa, ou seja, lesão vinculada à pró-
pria existência do fato ilícito, cujos danos são presumidos e inde-
nizáveis. 2. Nos casos de alegação de fraude, a parte Ré tem o  
ônus de exibir os documentos concernentes ao negócio jurí-
dico que ensejou a negativação indevida, por constituir prova  
negativa de difícil produção para o consumidor. Inteligência  
dos arts. 358, III, e 333, II do Código de Processo Civil.” (TJPB 
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00257722620098150011, 
4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCE-
LO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 23-03-2015) (grifei)
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“AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE INEXISTÊN-
CIA  DE  DÉBITO  C/C  DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  NÃO 
CONTRATADO.  PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.  
APLICAÇÃO DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL. CONFIGURAÇÃO DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILI-
DADE CIVIL. NECESSIDADE DA FIXAÇÃO DO RESSARCIMEN-
TO  EXTRAPATRIMONIAL.  RESTITUIÇÃO  ESTIPULADA  NA 
FORMA  SIMPLIFICADA.  REGULARIDADE.  NÃO  COMPROVA-
ÇÃO DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  PRECEDEN-
TES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  REGIMENTAL.  - Infere-se 
que a instituição financeira não comprovou, através da apre-
sentação do contrato autorizador,  o consentimento do pro-
movente em relação às deduções realizadas em sua conta-
corrente,  pelo que se conclui  que o suplicante acabou por  
não se desincumbir de seu ônus probatório. - Configurados os 
elementos  da  responsabilidade  civil,  quais  sejam,  conduta  do  
agente, dano caudado à vítima e nexo causal, surge a obrigação  
de indenizar  o lesado pelos danos morais sofridos. Existe dano  
moral em razão de desconto indevido nas contas correntes dos  
autores sem a sua autorização,  por trazer  insegurança às rela-
ções jurídicas existentes, agravo à sua honra e prejuízo ao seu  
crédito.(TJPB; AC-RA 001.2007.006766-3/002; Campina Grande;  
Rel. Juiz Conv. José Aurélio da Cruz; DJPB 03/12/2010; Pág. 11).  
- Cabe à instituição financeira demandada a demonstração da le-
gitimidade. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 
01274372720128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator 
DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 10-02-2015) (grifei)

Insta destacar, que as atividades inerentes as instituições financeiras estão 

sujeitas às regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, em conformidade com 

o teor da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, a qual transcrevo abaixo:

“STJ Súmula nº 297 - 12/05/2004 - DJ 09.09.2004
Código de Defesa do Consumidor - Instituições Financeiras - Apli-
cação
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições fi-
nanceiras.”

 
Diante desta situação, entendo ser aplicável, ao presente caso, o  caput do 

art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“Art.  14.  O fornecedor  de serviços responde,  independente-
mente da existência de culpa, pela reparação dos danos cau-
sados aos consumidores por defeitos relativos à prestação 
dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inade-
quadas sobre sua fruição e riscos”. Grifo nosso.
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As decisões deste Egrégio Tribunal são nesse sentido, conforme se observa 

abaixo:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS . RECUSA IN-
JUSTIFICÁVEL  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  .  DEFEITO  NA 
PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO  .  APLICAÇÃO  DO CDC .DANOS 
MORAIS.CONFIGURAÇÃO.  PROCEDÊNCIA  DO PEDIDO  .MA-
NUTENÇÃO DA SENTENÇA . DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO.  De acordo com o art. 14 do CDC, o fornecedor de servi-
ços  responde,  independentemente  da  existência  de  culpa,  
pela reparação dos danos causados aos consumidores por  
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por in-
formações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e  
riscos.  VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes au-
tos acima identificados.”(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Proces-
so Nº 00248310820118150011, 3ª Câmara Especializada Cível,  
Relator DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. Em  
31-03-2015) (grifei)  

“AGRAVO INTERNO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉ-
BITO  E  FIXAÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  
INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉ-
DITO.  NEXO CAUSAL E CULPA EVIDENCIADOS.  DANO MO-
RAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EM-
PRESA.  DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. QUANTUM 
FIXADO. OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.  
RAZÕES RECURSAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO DESACER-
TO DA DECISÃO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. - O agra-
vo interno cuida-se de uma modalidade  de insurgência  cabível  
contra decisão monocrática interlocutória, terminativa ou definiti-
va, proferida pelo relator. - Nos termos do art. 14, do Código de  
Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde 
objetivamente pelos danos morais causados à parte, em vir-
tude da deficiência na prestação dos serviços. - Estando com-
provada a inscrição indevida do nome do agravado no cadastro  
de inadimplentes, já que não restou demonstrado que o mesmo  
contraiu o débito,  imperioso é o dever de indenizar.  -  É de se  
manter a decisão monocrática que com fundamento no art. 557,  
caput, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao apelo,  
sobretudo quando as razões recursais são insuficiente para infir-
mar  a  fundamentação  da  decisão  agravada.”(TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº  00665663120128152001, 
4ª Câmara Especializada Cível, Relator DES FREDERICO MAR-
TINHO DA NOBREGA COUTINHO , j. em 03-03-2015) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito  
c/c danos materiais e morais.  Contrato celebrado com o banco.  
Empréstimo consignado em benefício previdenciário. Contratação  
não comprovada. Desconto indevido. Responsabilidade objetiva.  
Dano moral configurado. Dever de indenizar caracterizado. Quan-
tum indenizatório. Observância a critérios de razoabilidade e pro-
porcionalidade.  Desprovimento do recurso. Nos termos do art.  
14, § 3º, do CDC, o fornecedor de serviços responde pela re-
paração dos danos independentemente da existência de cul-
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pa e só não será responsabilizado se provar a inexistência do  
defeito no serviço prestado ou a configuração da culpa exclu-
siva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual o apelante  
não se desincumbiu. Diante da teoria do risco empresarial, ado-
tada pelo CDC, incumbe às instituições financeiras tomar as pre-
cauções devidas para serem evitadas eventuais fraudes, não po-
dendo se beneficiar  da exclusão de sua responsabilidade caso 
ocorram, vez que decorre do próprio serviço oferecido. É encargo 
das instituições financeiras a conferência das informações pesso-
ais e dos documentos que lhe são apresentados no momento da  
contratação.  A precaução deve ser  tomada principalmente pela  
instituição bancária que atua no fornecimento de serviço de em-
préstimo consignado em folha de pagamento de pensionista de  
benefício  previdenciário,  sendo  impossível  imputar  tal  ônus  a  
quem teve seus dados pessoais utilizados indevidamente, já que  
este não tem como controlar a realização de operações financei-
ras com a utilização irregular  do seu nome.  A indenização por  
dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de  
acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade  
compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o 
grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enri-
quecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coi-
bir a reincidência em conduta negligente. O erro material não tran-
sita em julgado e pode ser corrigido a qualquer tempo e até mes-
mo  de  ofício,  nos  termos  do  art.  463,  I  do  CPC.  (TJPB;  AC  
001.2009.006349-4/001; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. João Al-
ves da Silva; DJPB 19/10/2011; Pág. 10)  Grifo nosso.
 

Neste diapasão, o bloqueio indevido de conta corrente, senha e cartão da 

consumidora, sem qualquer justificativa plausível, gera o dever de indenizar pelos abalos 

de ordem moral, além de obrigar a restituição dos valores constritos, pois evidenciado 

esta defeito na prestação do serviço.

Como bem destacou o magistrado a quo, trata-se de dano moral puro, não 

havendo que ser provado, sendo suficiente a demonstração da existência do ato ilícito, 

causador de violação ao patrimônio psíquico do indivíduo.

A jurisprudência desta Corte,  bem como a do Tribunal  Gaúcho,  segue o 

mesmo posicionamento, vejamos:
  
“APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO 
C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE PROVA 
QUANTO A FRAUDE SUSCITADA. DÉBITO INDEVIDO. ATO ILÍCI-
TO. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. DESPROVIMENTO.  - A 
responsabilidade de indenizar da concessionária de energia elé-
trica decorre do fato do serviço, ou seja, responde pelos danos  
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relativos a defeitos da prestação do serviço, tratando-se de res-
ponsabilidade objetiva.  -  Evidenciada a ilicitude da conduta,  a  
ocorrência de dano moral é presumida, independendo de prova,  
o que gera o dever de indenizar. - Quanto à fixação da indenização  
decorrente do dano moral, a dificuldade na mensuração do valor do  
ressarcimento,  exige  que  sejam  analisadas  as  peculiaridades  do  
caso concreto, os critérios para embasar a decisão, devendo sopesar  
especialmente as condições econômicas e sociais do ofensor, as cir-
cunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão do dano e  
seus efeitos,  sem esquecer que a indenização deve ser suficiente  
para reparar o dano, mas sem ocasionar enriquecimento sem cau-
sa.”  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00006508620138150361,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 31-03-2015) 
(grifei)

“APELAÇÃO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO E PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.  
DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE NA UTILIZAÇÃO DE DA-
DOS DO  AUTOR.  COBRANÇA  INDEVIDA.  INSCRIÇÃO  IRRE-
GULAR EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MO-
RAL PURO OU IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO DO ABALO EX-
TRAPATRIMONIAL. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. ARBITRA-
MENTO  EM  PATAMAR  RAZOÁVEL  E  PROPORCIONAL.  AS-
TREINTES RATIFICADAS NA SENTENÇA. VALOR DIÁRIO E LI-
MITES ADEQUADOS.  MANUTENÇÃO.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO. - Ao coletar os dados, as empresas que lidam com 
crédito devem agir com a devida cautela, analisando com atenção  
e minúcia os documentos apresentados pelo cliente. Caso assim  
não proceda,  aceitando dados incorretos ou falsos,  têm elas  a 
obrigação de reparar os prejuízos daí decorrentes. - O lançamen-
to indevido do nome dos autores nos cadastros de restrição ao 
crédito, bem como a cobrança de dívida inexistente, provoca natu-
ralmente agravos à honra do atingido e prejuízos à sua pessoa,  
gerando a inegável obrigação de indenizar os danos morais de-
correntes. - É uníssona a jurisprudência do STJ no sentido de que  
prescinde de prova o dano moral gerado por inscrição indevida  
em cadastro restritivo de crédito. - A indenização por dano moral  
deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com 
o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensató-
ria, a extensão do dano”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
00026369220128150011, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator  
DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 06-04-2015) 

“APELAÇÕES. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇAO INDENIZA-
TÓRIA. AUSÊNCIA DE CONTRATAÇAO. DÉBITO EM CONTA-
CORRENTE SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO CONSUMI-
DOR. CHEQUE  DEVOLVIDO.  DANOS  MORAIS  CONFIGURA-
DOS.  Evidenciada a falha na prestação do serviço, consubs-
tanciada na negligência da empresa ré em lançar débito na  
conta-corrente da autora sem sua expressa autorização e por  
dívida  contraída  por  terceira  pessoa,  resta  configurado  o  
dano moral, a teor do disposto nos arts. 5º, V e X, CF. A res-
ponsabilidade civil da parte demandada é objetiva. Exegese 
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do art.  14, CDC. Presença, in casu, de nexo causal entre a  
conduta da parte demandada e o prejuízo sofrido pela autora.  
Por outro lado, desnecessária a prova de prejuízo concreto,  
sendo suficiente a demonstração da existência do ato ilícito,  
causador de violação ao patrimônio moral do indivíduo. Dever 
de indenizar reconhecido. Quantum indenizatório. O valor da inde-
nização deve se mostrar adequado, a fim de atender aos objetivos  
da compensação do dano e o caráter pedagógico, levando-se em 
conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilida-
de. Quantum mantido. Juros de mora. Os juros moratórios de 1%  
ao ano deveriam incidir desde a data do evento danoso, por se  
tratar de responsabilidade civil extracontratual. Inteligência da Sú-
mula nº 54 do STJ. No entanto, a fim de evitar reformatio in pejus,  
mantém-se a forma de correção do quantum indenizatório estabe-
lecida na sentença (desde a citação). Repetição em dobro. A de-
volução em dobro do valor descontado da conta-corrente da auto-
ra é consequência lógica do débito indevido. Desnecessidade de  
comprovação da má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, § úni-
co,  do CDC. Honorários advocatícios.  Valor  fixado na sentença 
deve ser majorado. Inteligência do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.  
Apelo da ré desprovido e recurso da autora parcialmente provido.”  
(TJRS; AC 469494-91.2011.8.21.7000; Bagé; Décima Câmara Cí-
vel;  Rel.  Des.  Ivan  Balson  Araujo;  Julg.  16/02/2012;  DJERS 
01/03/2012) Grifo nosso.

Ademais, conforme narrado na exordial, autora é comerciante, e ficou im-

possibilitada de girar o seu negócio ante o ato ilícito constatado, fato que, aliado às de-

mais justificativas acima delineadas, demonstram a necessidade das indenizações fixadas 

na sentença.  

Por último, no que tange à aplicação do quantum indenizatório, deixo para 

apreciar a questão no momento da análise da peça adesiva, haja vista ser este o tema 

por ela abordando. 

IRRESIGNAÇÃO ADESIVA DA AUTORA

Por ocasião do seu recurso adesivo,  a demandante pugna,  tão somente, 

pela majoração do valor arbitrado a título de dano moral.

Analisando o decisório de base, verifico que a indenização em comento fora 

estipulada em R$ 3.000,00 (três mil reais), importância esta que deve ser mantida, pois 

reflete de maneira satisfatória o abalo sofrido pela recorrente. 
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Para a fixação da compensação moral, exige-se que sejam analisadas as 

peculiaridades do caso concreto, devendo sopesar especialmente as condições econômi-

cas e sociais do ofensor, as circunstâncias do fato e a culpa dos envolvidos, a extensão 

do dano e seus efeitos, sem esquecer que a quantia deve ser suficiente para reparar a  

ofensa, mas sem ocasionar enriquecimento sem causa.

Nesses termos, observa-se que o  quantum arbitrado encontra-se em pata-

mar razoável e proporcional, razão pela qual deve permanecer inalterado.

É este o entendimento desta Corte de Justiça: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRAFA-
ÇÃO DE OBRA FOTOGRÁFICA.  VIOLAÇÃO DE DIREITO AU-
TORAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. MAJO-
RAÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS. IM-
POSSIBILIDADE. QUANTUM QUE ATENDE O PRINCÍPIO DA 
RAZOABILIDADE  E  PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO  DE 
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E DE PRA-
ZO  PARA  CUMPRIMENTO.  FALTA  DE  INTERESSE  RECUR-
SAL.  PRESENÇA NA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO. FI-
XAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR  IRRISÓ-
RIO. MAJORAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 20, §§ 3º E 4º DO CÓ-
DIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO PARCIAL DO RE-
CURSO. -O valor a que fora condenado o Apelante deve ser man-
tido, tendo em vista ser suficiente para compensar os danos sofri-
dos pelo Autor, desestimular a empresa ré a, no futuro, praticar  
atos semelhantes e, por fim,  não gera enriquecimento ilícito do 
ofendido. -Não conheço o pedido de fixação de multa diária pelo  
descumprimento da obrigação de fazer, bem como o de determi-
nação de prazo para cumprimento da sentença, sob a alegação  
de omissão, em virtude de falta de interesse recursal. -Os honorá-
rios advocatícios devem ser fixados adequadamente, para remu-
nerar os esforços profissionais do causídico.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  
01244233520128152001, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator  
DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-03-2015) (grifei)

EMENTA CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RE-
PARAÇÃO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DE DADOS DO 
DEVEDOR EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO CREDITÍCIA. RE-
NEGOCIAÇÃO  DO  DÉBITO.  QUITAÇÃO.  PERMANÊNCIA  DO  
NOME DA AUTORA NO ROL DOS MAUS PAGADORES. NEGLI-
GÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. VIOLAÇÃO A DISPOSI-
TIVOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. INEXISTÊNCIA.  QUAN-
TUM INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM PATAMAR RAZOÁVEL E 
PROPORCIONAL.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -Dispõe  o  
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CDC, que o fornecedor de serviços responde, independentemente 
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.  -  
Impõe-se a manutenção da sentença que fixa o quantum de  
indenização por danos morais em patamar razoável e propor-
cional.(TJPB -  Acórdão do processo nº  00120070274301001  -  
Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DES. MARCOS CAVALCANTI  
DE ALBUQUERQUE - j. Em 15/12/2009).(grifei)

Vislumbro, pois, suficiente e equilibrada a indenização no montante determi-

nado na sentença, uma vez que serve, por um lado, para amenizar o sofrimento da reque-

rente e, por outro, gera um fator de desestímulo, evitando que a ofensora não volte a pra-

ticar novos atos de tal natureza, sem, contudo, dar causa a locupletamento indevido.

Acredito, ainda, estar o quantum indenizatório fixado em total observância às 

circunstâncias concretas e específicas, o que leva, indubitavelmente, à manutenção do 

decisum vergastado, em todos os seus termos.

Dito isto, tenho que não merece prosperar a presente irresignação adesiva.

Compete ao Relator, monocraticamente, nos termos do “caput” art. 557 do 

Código de Processo Civil, negar seguimento, de plano, aos recursos manifestamente con-

trários à jurisprudência desta Corte,  prestigiando, assim, os princípios da celeridade e 

economia processuais.

Com essas considerações,  NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL e 
ao RECURSO ADEVISO, mantendo-se a sentença em todos os termos.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 14 de abril de 2015, terça-feira.

Des. José Ricardo Porto
              Relator                      

                                                                                           J/05
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