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ACORDÃO
APELAÇÃO CÍVEL: Nº 0001802-49.2017.815.0000
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTES : Rutinaldo Paulo da Silva e outra
ADVOGADO : Giuseppe Petrucci, OAB/PB nº 7.721
APELADO : Itaú Unibanco S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior, OAB/BA nº 17.314A
ORIGEM : Juízo da 5ª Vara Cível da Capital 
JUIZ (A) : Ricardo Henriques Pereira Amorim

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  DEPOSITO  DE
QUANTIA  NÃO  COMPENSADA  EM  CONTA-
CORRENTE.  PRIVAÇÃO  DO  VALOR PELA
DEMANDANTE. SITUAÇÃO QUE, EM QUE PESE
INDESEJÁVEL NÃO TEM O CONDÃO DE FERIR
DIREITOS  DE PERSONALIDADE.  INDENIZAÇÃO
MANTIDA,  POIS  VEDADA  A  REFORMATIO  IN
PEJUS. DESPROVIMENTO AO RECURSO. 

- Hipótese em que a situação narrada na inicial,
por si só, não deflagra os danos morais indenizáveis.
Contudo,  a  manutenção  da  verba  indenizatória
arbitrada na Sentença se impõe, em observância ao
princípio que veda a reformatio in pejus. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 226.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rutinaldo Paulo da

Silva e outra contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 5ª Vara Cível da Capital,

que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais

proposta em face do Itaú Unibanco S/A.
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Em suas razões, os Apelantes requerem a reforma da Decisão

para majorar o quantum indenizatório estipulado a título de danos morais para

o valor de R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) para cada um.

Contrarrazões apresentadas às fls.205/208.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls.220/221).

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifica-se que a demanda funda-se na

discussão acerca da existência de dano moral advindo da falha da prestação

do serviço da Instituição Financeira quando da ausência de compensação de

valor depositado em conta-corrente de titularidade dos Autores.

Da Sentença que reconheceu a ocorrência do dano material e

moral, arbitrando a indenização a este título em R$1.000,00 (hum mil reais),

irresignam-se os Apelantes  requerendo,  tão somente,  a  majoração do valor

fixado a título de danos morais.

Pois  bem.  Analisando  os  autos,  não  obstante  a  falha  na

prestação  de  serviço  pela  Instituição  Financeira  ao  não  compensar  valor

depositado na conta-corrente  dos Autores,  tenho que a  situação  suportada

pelos Demandantes não tem o condão de ferir direitos de personalidade, como

o nome, a honra, ou mesmo a integridade física.

Em  verdade,  o  que  houve,  foi  a  mera  ausência  de

compensação de quantia depositada, tratando-se de infortúnio comum na vida

em sociedade, sobretudo nas relações de consumo. 
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Assim,  o  dano moral  deve ser  concedido  em  situações

peculiares, em que realmente há provas de transtornos suficientemente graves

a ponto de demonstrar ofensa a direitos de personalidade ou de causar danos

de natureza psíquica, passíveis  de ressarcimento pecuniário,  o que inexiste

nos autos.

Assim, descabe o pedido de majoração da verba fixada pelo

magistrado  singular,  devendo  ser  mantida  a  condenação,  tão  somente  em

razão da ausência de Recurso da parte adversa e em obediência ao princípio

da vedação a reformatio in pejus. 

Com essas considerações, DESPROVEJO  O  RECURSO

APELATÓRIO, mantendo a Sentença recorrida

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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