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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  CARTÃO  DE 
CRÉDITO DA DEPENDENTE DA AUTORA. COMPRA 
REALIZADA  POR  TERCEIRO.  ILEGALIDADE 
COMPROVADA.  DANO  MATERIAL  E  MORAL 
CONFIGURADO.  INDENIZAÇÃO 
ADEQUADAMENTE   FIXADA.  QUANTUM 
MANTIDO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

Na fixação do dano moral qualquer critério é válido, desde 
que  informado  pelo  princípio  da  razoabilidade,  do  bom 
senso, atentando-se, sempre que possível, para a repercussão 
do dano, a possibilidade econômica do ofensor, a situação de 
necessidade  do  ofendido  e,  por  fim,  o  fato  inibitório  da 
condenação.

Fixação da indenização por danos morais de acordo com a 
razoabilidade e características da causa, bem como o caráter 
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punitivo pedagógico da condenação.

Considera-se adequado o percentual  fixado aos honorários 
advocatícios,  quando  remunera  coerentemente  o  trabalho 
desenvolvido pelo causídico, atendendo ao disposto no art. 
20, §3º do CPC.

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  conhecer  do Recurso e 
negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Maria  José  da 
Silva Santos e outros,  hostilizando sentença (fls. 243/249) do Juízo da 4ª Vara da 
Comarca  de  Bayeux,  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e 
Materiais ajuizada em face da Drogamax Medicamentos e Perfumaria Ltda e do 
Banco Citicard S/A. 

A  sentença,  fls.  243/249,  julgou  procedentes  os  pedidos, 
condenando, solidariamente, os demandados ao pagamento de R$ 27,41 a título 
de  dano  material,  referente  ao  valor  da  compra  indevida,  e  a  quantia  de  R$ 
2.000,00 por danos morais, aos herdeiros da demandante, por entender que ficou 
comprovado a falha na prestação do serviço, já que a compra não foi realizada 
pela  titular  e/ou  dependente  do  cartão  de  crédito.  Condenou,  ainda,  os 
promovidos ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, na 
razão de 15% sobre o valor da condenação. 

Em  suas  razões,  fls.  251/257,  os  recorrentes  sustentam  a 
majoração do  quantum fixado a título de dano moral e do percentual arbitrado 
para os honorários advocatícios. Pro fim, postula o provimento do apelo. 

Contrarrazões do Banco Citicard, fls. 266/274, pugnando pela 
manutenção da sentença. 

Sem  o  oferecimento  de  contrarrazões  pela  Drogamax, 
consoante certidão, fl. 290v. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  encartado  às  fls. 
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297/299, opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória. 

É o relatório.

V O T O  

Extrai-se dos autos que Maria José da Silva Santos ingressou 
com a presente ação após ter sido surpreendida com a cobrança de faturas de 
débitos efetuados através de cartão de crédito de sua dependente, fl. 08, apesar de 
o mesmo nunca ter sido utilizado.

O Juízo a quo condenou, solidariamente, os demandados ao 
pagamento de R$ 27,41 a título de dano material, referente ao valor da compra 
indevida,  e  a  quantia  de  R$  2.000,00  por  danos  morais,  aos  herdeiros  da 
demandante.  Condenou,  ainda,  os  promovidos  ao  pagamento  das  custas 
processuais  e  honorários  advocatícios,  na  razão  de  15%  sobre  o  valor  da 
condenação.

Versa o recurso apenas sobre majoração do quantum fixado a 
título de dano moral e o percentual arbitrado para os honorários advocatícios. 

Pois bem.

In casu, entendo que o montante de R$ 2.000,00 a título de 
danos  morais,  representa  perfeitamente  a  aplicação  de  ambas  finalidades  da 
condenação,  uma  vez  que  o  quantum a  ser  arbitrado  busca,  por  um  lado, 
desestimular atitudes como a descrita nos autos e,  de outra parte,  não visa ao 
enriquecimento ilícito da parte.

É esta a exegese contida na interpretação jurisprudencial pela 
qual já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante o voto do Min. 
Barros Monteiro, proferido no REsp 148212/RJ, DJ 10.09.2001, de onde extraio o 
seguinte trecho:

“... o montante da indenização sujeita-se ao controle do Superior Tribunal 
de Justiça (REsp’s 187.283-PB e 215.607-RJ, relator também o Sr. Ministro 
Sálvio de Figueiredo Teixeira), mormente quando o ‘quantum’estimado 
for à evidência despropositado (...) A recomendação expendida por esta 
Casa  é  no  sentido  de  que  o  juiz  deve  quantificar  a  indenização 
moderadamente (REsp 53.321-RJ, relator Ministro Nilson Naves), critério 
este  proposto  igualmente  pelo  Ministro  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira 
(REsp’s 125.127-DF, 187.283-PB e 215.607-RJ), em que S. Exa. oferece como 
parâmetros o grau de culpa, o nível sócio-econômico do autor e o porte 
econômico dos réus, ‘orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela 
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doutrina e jurisprudência, com razoabilidade”.

E  como  é  da  jurisprudência  deste  Tribunal,  na  fixação  do 
dano moral  qualquer critério é válido, desde que informado pelo princípio da 
razoabilidade,  do  bom  senso,  atentando-se,  sempre  que  possível,  para  a 
repercussão  do  dano,  a  possibilidade  econômica  do  ofensor,  a  situação  de 
necessidade do ofendido e, por fim, o fato inibitório da condenação.

Por  último,  quanto  aos  honorários  advocatícios,  somente 
constatado evidente exagero ou manifesta  irrisão na fixação do  quantum a  este 
título, em flagrante violação aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, 
é possível a revisão de aludida quantificação.

Os  honorários  advocatícios  não  podem  ser  irrisórios,  mas 
também não  podem ser  extremados,  devendo ser  arbitrados  com prudência  e 
moderação, consoante art. 20, § 3° do CPC.

Com efeito, o percentual de 15% sobre o valor da condenação 
remunera condignamente o trabalho realizado pelo profissional.

Assim, também não merece reforma a sentença nesse ponto, 
devendo ser mantido o valor fixado a título de honorários advocatícios.

Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO, mantendo incólume a sentença vergastada.

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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