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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  BLOQUEIO
DE  CONTA  CORRENTE  DA  AUTORA  PELO
BANCO/RÉU  INDEVIDAMENTE.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SACAR  VALORES
DURANTE  FÉRIAS  DA  FAMÍLIA  EM  ESTADO
DIVERSO.  REFORMA  PARCIAL  DO  DECISUM.
DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.  PROVIMENTO
PARCIAL DO RECURSO.

- “O dano moral materializa-se quando há violação ao
princípio  da  boa-fé,  ocasionando  angústia,
humilhação ou submetendo alguém à situação capaz
de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica,
bem  como  sua  honra,  imagem  ou  qualquer  dos
direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, V e X, da
Constituição Federal de 1988”.  (TJPB; APL 0001055-
78.2014.815.0041;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;
Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho; DJPB
04/07/2016; Pág. 12).

-  No  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,  é
assente, na doutrina e na jurisprudência, que a honra
do  cidadão  deve  ser  compensada  segundo
parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  PROVER PARCIALMENTE  O
APELO, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 135.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por MICHELLE

BEZERRA DE ARAÚJO contra Sentença de fls. 86/87 proferida pelo Juízo da

2ª Vara Cível  da Capital que,  nos autos da Ação de Reparação por Danos

Morais e Materiais em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o

pedido autoral.

Em suas razões, fls. 94/106, a Apelante sustenta que, durante

as  suas  férias  e  de  sua  família,  em  Florianópolis  -  SC,  teve  a  sua  conta

corrente bloqueada pelo Banco/Promovido, razão pela qual, ficou impedida de

efetuar saques. Afirma que o bloqueio foi ocasionado, porque um funcionário

do Demandado creditou na sua conta um cheque de terceiros, no montante de

R$  1.218,00  (um mil,  duzentos  e  dezoito  reais).  No  entanto,  esse  mesmo

funcionário,  ao invés de bloquear o valor correspondente ao que depositou,

bloqueou toda a sua conta, deixando de realizar diversos passeios em família e

limitando-se a fazer as refeições no hotel. Ao final, pugna pelo provimento do

Recurso para que o Apelado seja condenado em danos morais e materiais.

Contrarrazões, fls. 111/118.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral da Justiça, fls.

129/129v, não ofertou parecer de mérito.

É o relatório.

VOTO

A Sentença merece ser reformada parcialmente.

No  caso  específico,  constata-se  lesão  à  esfera  íntima  da

Apelante a ponto de ser reparada.

Resta  claro  que  houve  falha  na  prestação  de  serviço  pelo

Banco/Apelado, ao efetuar o bloqueio total da conta corrente da Suplicante, no
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valor de R$ 2.179,80 (dois mil, cento e setenta e nove reais e oitenta centavos),

que ficou impossibilitada de custear as despesas já programadas durante suas

férias.  O  bloqueio  foi  ocasionado,  porque  um  funcionário  do  Demandado

creditou na conta  um cheque de terceiros por  engano,  no montante de R$

1.218,00 (um mil, duzentos e dezoito reais), o qual foi devolvido, consoante fls.

39/41.

É  evidente  o  abalo  psicológico  por  que  passou  a  Apelante.

Esse  fato,  certamente,  gerou  privações  de  ordem  material,  além  de  ter

submetido a Recorrente a uma via crucis para solver o problema após o retorno

da viagem. 

O  art.  14,  §  3º,  do  CDC,  prescreve  que  o  fornecedor  de

serviços responde pela reparação dos danos independentemente da existência

de culpa e só não será responsabilizado se provar a inexistência do defeito no

serviço prestado ou a configuração da culpa exclusiva do consumidor ou de

terceiro:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  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. (...)
§  3º.  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.” 

Com relação à prova da lesão, tratando-se de dano moral puro,

que ofende os chamados direitos da personalidade, os quais se traduzem em

sentimentos de impotência e decepção, elementos internos que ferem a honra

subjetiva da vítima,  desnecessária a sua comprovação,  por estar  in  re ipsa,

como é de sabença comum.

Adstrito ao tema, percuciente é o seguinte aresto:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO DA EMPRESA PROMOVIDA. LINHA
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TELEFÔNICA.  EXISTÊNCIA DE  FRAUDE.  CONTRATO
NÃO FIRMADO PELA PARTE AUTORA. NEGATIVAÇÃO
JUNTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.
DANO MORAL. OCORRÊNCIA. DEVER DE INDENIZAR.
QUANTUM  ARBITRADO  NA ORIGEM.  CRITÉRIOS  DA
PROPORCIONALIDADE  E  RAZOABILIDADE
ATENDIDOS.  RESPONSABILIDADE  CONTRATUAL.
JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. CORREÇÃO
MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. REFORMA
DA  DECISÃO  ATACADA  APENAS  NESTE  ÚLTIMO
ASPECTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO AOS
DEMAIS  PONTOS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.  O  dano  moral  materializa-se  quando  há
violação ao princípio da boa-fé, ocasionando angústia,
humilhação ou submetendo alguém à situação capaz
de violar de forma exacerbada sua higidez psíquica,
bem  como  sua  honra,  imagem  ou  qualquer  dos
direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, V e X, da
Constituição  Federal  de  1988.  Para  se  configurar  a
ofensa extrapatrimonial faz-se necessário a demonstração,
através de provas, que tenha ocorrido a conduta lesiva e o
nexo causal por parte da fornecedora do produto, restando
a primeira demonstrada pela má prestação do serviço. A
indenização por dano moral deve ser fixada segundo os
critérios  da  razoabilidade  e  da  proporcionalidade,
observando-se, ainda, as peculiaridades do caso concreto,
e, tendo sido observados tais critérios quando da fixação
do  quantum indenizatório,  é  de  se  manter  o  montante
estipulado na sentença. Tratando-se de responsabilidade
contratual,  nos  termos  da  Súmula  nº  362,  do  Superior
Tribunal  de justiça,  a  correção  monetária  deve  incidir  a
partir  do  arbitramento  e  os  juros  de  mora,  a  partir  da
citação  válida.  (TJPB;  APL  0001055-78.2014.815.0041;
Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho;  DJPB 04/07/2016;  Pág.
12) 

Diante de tais razões, imperiosa é a obrigação de indenizar a

Apelante.

No  que  se  refere  ao  quantum indenizatório,  é  assente,  na

doutrina e na jurisprudência, que a honra do cidadão deve ser compensada

segundo parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade. 

Cumpre ressaltar que a reparação moral deve ser proporcional

à intensidade da dor, que, a seu turno, diz com a importância da lesão para

quem  a  sofreu.  Não  se  pode  perder  de  vista,  porém,  que  à  satisfação

compensatória  soma-se,  também,  o  sentido  punitivo  da  indenização,  de

maneira que assume especial relevo, na fixação do  quantum indenizatório, a
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situação econômica do causador do dano. 

A indenização  deve  ter  para  a  vítima  um efeito  de  terapia,

quando não, para cessar em definitivo, ao menos, para amenizar ou auxiliar na

diminuição da dor moral. Do mesmo modo, é necessário que a condenação

tenha  repercussão  nas  atitudes  comportamentais  do  agente,  especialmente

contra  aquele  que  fere  a  alma humana,  como o  dano  moral,  que,  mesmo

indenizado, conduz sequela psicológica que nunca cicatriza. 

O  quantum indenizatório  de  dano  moral,  portanto,  deve  ser

fixado  em  termos  razoáveis,  para  não  ensejar  a  ideia  de  enriquecimento

indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo se dar

com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se

encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. 

Assim, arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em obediência

ao princípio da razoabilidade.

No tocante aos danos materiais, não vejo como prosperar, uma

vez que as despesas da família na referida viagem foram arcadas pelo marido

da Apelante, por meio de cartão de crédito (fls. 35/37), inexistindo o prejuízo

sustentado.

Por tais razões, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, para

condenar  o  Promovido  a  pagar  à  Promovente  o  valor  de  R$  5.000,00

(cinco mil reais), a título de indenização por danos morais.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Clea Marinho da Costa Lopes, Procuradora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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