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-  Nos moldes  do art.  51,  inciso  VII,  do  Código de
Defesa  do  Consumidor,  é  nula  a  cláusula  de
convenção compulsória  de arbitragem, inserida em
contrato de adesão.

- Inexiste carência de ação, quando há necessidade e
utilidade em obter o direito postulado, pois, mesmo
havendo cláusula de convenção de arbitragem, se a
parte autora ingressa com ação judicial para solução
do conflito, torna-se evidente sua discordância em se
submeter ao procedimento arbitral.

- Conforme a legislação consumerista,  o fornecedor
responde  objetivamente  pelos  danos  morais
causados  à  parte,  em  virtude  da  deficiência  na
prestação de serviços.

-  Resta  configurada  a  ofensa  moral,  quando   há
constatação,  através  de  provas,  a  ocorrência  da
conduta  lesiva  e o  nexo  causal  por  parte  da
demandada.

-  A  indenização  por  dano  moral,  para  fins
atendimento  ao  caráter  punitivo  e  pedagógico
inerente  a  esse  tipo  de  reparação,  deve  ser  fixada
segundo  os critérios da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade e observando-se, ainda, além das
peculiaridades  do  caso  concreto,  a  situação
econômico-financeira da vítima e do efensor.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

Apelação Cível nº 0006060-16.2010.815.0011                                                                                                                                                              2             



ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito, desprover o
recurso apelatório.

Fabio  Gomes  Queiroz ajuizou  Ação  de
Ressarcimento cumulada com Danos Morais e pedido de antecipação de tutela, em
face  da  Um  Investimentos  Corretora  de  Valores  S/A,  com  o  objetivo  de  ser
ressarcido pelos prejuízos causados em razão da atuação irregular do responsável
pela sua carteira de ações, que agiu sem autorização, ocasionando perda de receita do
promovente, bem como  requer indenização, a título de danos morais, em razão da
conduta ilícita do lesionador.

Às  fls.  391/397,  o  Juiz  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

À luz do exposto, com supedâneo no que dos autos
consta  e  princípios de  direito  aplicáveis  à  espécie,
JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR
o  réu  ao  pagamento  de  uma  indenização  de  R$
8.000,00 (oito mil reais) ao promovente,  a título de
danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC
a  contar  da  data  do  arbitramento  e  acrescidos  de
juros de mora de 1% ao mês (Código Civil, art. 406) a
partir da negativação indevida, portanto, da prática
do ato ilícito, consoante Súmula 54 do STJ e art. 398,
do Código Civil.

Inconformada,  Um  Investimentos  Corretora  de
Valores S/A interpôs APELAÇÃO, fls. 408/430, aduzindo, preliminarmente, carência
de  ação,  haja  vista  a  existência,  no  contrato,  de  cláusula  compromissória,
estabelecendo  convenção  de  arbitragem para  resolução  de  conflito  decorrente  da
prestação  de  serviços.  Alega, violação  à  separação  dos  poderes  e  inexistência  de
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danos morais em razão da ausência de provas. Sustenta, ainda, a exorbitância dos
danos morais arbitrados.

Contrarrazões  ofertadas  pelo  apelado,  fls.  435/440,
noticiando a existência de provas nos autos acerca do desvio de valores em sua conta,
apuradas pelo Juízo Arbitral, cabendo, portanto, ao Poder Judiciário julgar os danos
morais advindos da conduta ilícita do recorrente.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art. 178, do Novo Código
de Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita essa abordagem das ocorrências processuais de
maior relevância, passa-se, agora, a analisar as insurgências recursais.

Do compulsar dos autos, percebe-se a celebração de
um contrato  para  realização  de  operações  nos  mercados  administrados  por
BOVESPA e/ou por entidade do mercado de balcão organizado, porquanto tal relação
entre as partes litigantes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

Partindo  dessa  assertiva,  cumpre  examinar  a
preliminar  de carência  de  ação,  sob  o  fundamento  de  existência  de  cláusula
compromissória, no instrumento contratual, estabelecendo convenção de arbitragem
para resolução de conflito decorrente da prestação de serviços.

Nessa  senda,  no  caso  telado,  há um  contrato  de
adesão,  regido  pela  legislação  consumerista,  portanto  a  cláusula  determinando  a
utilização compulsória da arbitragem é nula de pleno direito, nos moldes do art. 51,
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VII, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as
cláusulas  contratuais  relativas  ao  fornecimento  de
produtos e serviços que:
(...)
VII  -  determinem  a  utilização  compulsória  de
arbitragem; 

Não  se  trata,  pois, de  negar  a  força  vinculante
liberada por tais  pactos  ou de violação à  separação dos poderes.  Absolutamente.
Trata-se isto, sim, de, reconhecendo-a, emprestar a ela exegese e aplicação conforme
ao  espírito  protetivo  do  Direito  Consumerista,  isso  porque  se  a  parte  autora
ingressou  com  ação  judicial para  solução  do  conflito,  torna-se evidente  sua
discordância em se submeter ao procedimento arbitral.

Por oportuno, colaciono os julgados a seguir:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MATERIAIS. Contrato para realização de  operações
nos mercados  administrados  por  bolsa  de  valores,
bolsa de mercadorias e/ou futuros e/ou por entidade
do mercado de balcão organizado e/ou via internet.
Contrato de adesão. Incidência do Código de Defesa
do Consumidor à espécie. Convenção de arbitragem.
Nulidade.  É  nula  a  cláusula  que  determina  a
utilização  compulsória  da  arbitragem,  salvo  se
houver posterior concordância  de ambas as partes.
No caso concreto, o ajuizamento de ação judicial pela
parte  aderente  evidencia  sua  discordância  em  se
submeter  ao  procedimento  arbitral.  Precedente  do
col. STJ. Sentença desconstituída. Deram provimento
ao  apelo.  Unânime.  (TJRS;  AC  0201074-
76.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Décima  Quinta
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Câmara Cível;  Rel.  Des.  Otávio Augusto de Freitas
Barcellos; Julg. 09/03/2016; DJERS 04/04/2016). 

E,

PROMESSA  COMPRA  E  VENDA  IMÓVEL.
NULIDADE  SENTENÇA.  INEXISTENTE.
CLÁUSULA  DE  ARBITRAGEM.  ABUSIVIDADE.
REEXAME  DE  PROVAS.  SÚMULAS  5  E  7.  -  A
extinção do processo  por falta  de complementação
de custas processuais só pode ser decretada após a
intimação pessoal da parte.  Precedentes. - É nula a
cláusula  de  convenção  de  arbitragem  inserta  em
contrato de adesão, celebrado na vigência do Código
de Defesa do Consumidor. - Não se considera força
maior o inadimplemento pelo atraso na entrega da
obra  pela  empresa  devido  a  inadimplemento  dos
outros  promitentes  compradores.  -  O
inadimplemento  de  outros  compradores  não
constitui força maior para justificar atraso na entrega
de imóvel a comprador em dia com a amortização do
preço. (REsp 819.519/PE, Rel. Ministro HUMBERTO
GOMES DE BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado
em 09/10/2007, DJ 05/11/2007, p. 264).

Logo, mostra-se inegável a existência do interesse de
agir da parte demandante, posto que restaram configuradas a necessidade e utilidade
em  obter  o  direito  postulado,  haja  vista  ser  pedido  juridicamente  possível e
assegurado perante o ordenamento jurídico.

Ademais,  o pleno acesso ao Judiciário é um direito
fundamental  e  a  Constituição  da  República  de  1988  adotou  o  princípio  da
inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário.
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Por tais razões, rejeito a prefacial de carência de ação
suscitada  pelo  apelante,  em  decorrência  de  existência,  no  contrato, de  cláusula
compromissória, prevendo a convenção de arbitragem.

Adentrando  propriamente  no  mérito,  qual  seja  a
indenização por danos morais em face da conduta praticada pela empresa, é de se
ressaltar que sendo relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor, prestador
de  serviços,  é  objetiva  e  somente  é  afastada  quando  comprovada  que  o  defeito
inexiste, e/ou haja culpa exclusiva do consumidor, ou de terceiro.

Tal  ilação  é  o  que  dispõe o  art.  14,  do  Código  de
Defesa do Consumidor, o qual preleciona:

Art.  14.  O  fornecedor  de  serviço  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação  dos  danos  causados  aos  consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como  por  informações  insuficientes  ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§  1°  O serviço  é  defeituoso  quando  não  fornece  a
segurança  que  o  consumidor  dele  pode  esperar,
levando-se  em  consideração  as  circunstâncias
relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se
esperam;
III - a época em que foi fornecido.
§  2º  O  serviço  não  é  considerado  defeituoso  pela
adoção de novas técnicas.
§  3°  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro -
negritei.
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Nessa mesma linha de raciocínio, vaticina o art. 6º,
do  Código  de  Consumidor,  que  são  direitos  básicos  do  consumidor  a  efetiva
reparação de danos patrimoniais e morais, bem como a facilitação da defesa de seus
direitos, com a inversão do ônus da prova:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
(...)
VI  -  a  efetiva  prevenção  e  reparação  de  danos
patrimoniais  e  morais,  individuais,  coletivos  e
difusos.
(...)
VIII  -  a  facilitação  da  defesa  de  seus  direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu
favor, no processo civil, quando, a critério do juiz,
for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de
experiências;

Dessa forma, a deficiência na prestação de serviços
implica na responsabilização do fornecedor, devendo este responder objetivamente
por eventuais danos causados ao consumidor, independentemente da observância de
culpa, seja qual for a sua modalidade: negligência, imperícia e imprudência. 

Suficiente, portanto, que o consumidor comprove o
nexo causal entre o dano ocorrido e a conduta do fornecedor, para que a este possa
ser imputado o dever de reparar os danos que causou.

Do  arcabouço  probatório,  fls.  21/57  e  fls.  304/315,
restou demonstrada a inadequada prestação de serviço pela  empresa  demandada,
dando  margem  a  indenização  almejada,  pois,  o  contexto  dos  autos  aponta  a
promovida como a única responsável pelo ocorrido,  inclusive por meio dos e-mails
acostados  ao  processo  e  do  relatório  da  BM&BOVESPA  SUPERVISÃO  DE
MERCADOS,  verifica-se  a  realização  de operações  com derivativos,  contrariando
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decisão do investidor, ora promovente.

Assim,  entendo  que  os  transtornos  sofridos  pelo
demandante ultrapassam a seara de mero dissabor, ensejando o dever de indenizar,
notadamente  diante  da  falha  nos  serviços  prestados  pela  corretora  ao  efetuar
operações  sem  anuência  do  promovente,  mesmo  tendo  havido  solicitações  para
correção do defeito, porquanto o constrangimento suportado extrapola os limites do
suportável.

Dessa forma,  presentes os elementos identificadores
da responsabilidade da corretora no fatídico, o autor deve ser ressarcido, a título de
danos morais.

E, como toda lesão exige reparação, visto ser essa a
única forma de compensar o dano sofrido, passo à análise do arbitramento da verba
indenizatória moral.

No tocante à fixação da verba indenizatória moral,
convém esclarecer que os critérios utilizados para o seu arbitramento devem estar de
acordo  com  a  melhor  orientação  doutrinária  e  jurisprudencial  versadas  sobre  a
matéria  sub examine.  Ou seja, atentando-se ao critério da razoabilidade, incumbe ao
Magistrado, observando as especificidades do caso concreto e, ainda, considerando
as condições financeiras do agente e a situação da vítima, arbitrar valor de forma que
não se torne fonte de enriquecimento, tampouco seja inexpressivo a ponto de não
atender aos fins ao qual se propõe. Significa dizer, “A indenização por   dano   moral  
deve proporcionar ao lesado satisfação em justa medida, de modo que produza
impacto ao causador do mal capaz de dissuadi-lo de igual e novo atentado, sem
significar  um  enriquecimento  sem  causa  da  vítima.”  (TJPB;  AC  0002866-
37.2012.815.0981; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 30/07/2014; Pág. 12) - destaquei.

Desse modo, considerando os transtornos  sofridos
pelo autor,  entendo que  o valor de R$  8.000,00 (oito mil  reais),  a  título de danos
morais, além de  se encontrar em sintonia com o critério da razoabilidade e com as
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condições financeiras do agente e da vítima, também será suficiente para compensar
o  inconveniente  sofrido,  funcionando,  ainda,  como  um  fator  de  desestímulo  à
reiteração  da  conduta  ora  analisada. O  montante  estipulado  é,  ao  meu  sentir,
suficiente  para atender  ao  caráter  punitivo  e  pedagógico  inerente  a  esse  tipo  de
reparação.

À  luz  dessas  considerações,  entendo  não  merecer
reparos a sentença hostilizada.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR,  NO
MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO.

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.

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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