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Acórdão Nº 1098106

EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXAS DE
CONTA INATIVA. RESOLUÇÃO Nº 2.025/1993 DO BACEN. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR FIXADO EM ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado movido pelo réu em face de sentença a qual o condenou a pagar à
autora a quantia de R$ 2.500,00, a título de danos morais.

2. Em suas razões recursais, sustenta que não cometeu qualquer ato ilícito apto a fundamentar a
condenação em danos morais, uma vez que a autora não foi diligente, deixando de encerrar conta
bancária, o que acarretou a cobrança de taxas e inscrição nos cadastros de inadimplentes. Pugna pela
reforma da sentença, afastando-se a condenação extrapatrimonial. Subsidiariamente, requer a
diminuição do quantum indenizatório. Contrarrazões apresentadas (ID nº 4028262).

3. Sem razão o recorrente. Conforme documento de ID nº 4028224, a conta da autora foi encerrada no
dia 17/11/2017 e em data posterior (05/12/2017) seu nome foi negativado, conforme extrato do Serasa
Experian (ID nº 4028223). Indevida, portanto, a inscrição negativa, razão pela qual a autora faz jus à
indenização por danos morais.

4. Nas hipóteses de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, o dano moral tem natureza in re
ipsa, ou seja, prescinde da comprovação do prejuízo, porque o bem violado é imaterial. São os direitos
ou atributos da personalidade, ou até mesmo o estado anímico da pessoa, que são violados e cuja prova
do abalo mostra-se impossível.

5. No mais, a recorrente cometeu ato ilícito quando procedeu à negativação indevida, em decorrência
de cobrança de tarifas em conta inativa por período superior a 6 (seis) meses (a autora solicitou
portabilidade da conta salário em setembro de 2016). Tal cobrança é indevida, porque exige do
consumidor vantagem manifestamente excessiva contrariando o disposto no art. 39, V, do Código de
Defesa do Consumidor. Também, o art. 2º, I, da Resolução do Bacen nº 2.025/93, estabelece a
exigência de saldo para a manutenção da conta corrente.



6. Precedente do STJ. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIOS
JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO EM
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM JUSTA CAUSA. 1. Incidência dos
encargos de manutenção de conta-corrente inativa por cerca de três anos, ensejando a inscrição do
nome do correntista nos cadastros de devedores inadimplentes. 2. Pretensão de declaração da
inexigibilidade do débito e de retirada da negativação nos órgãos de proteção ao crédito. 3. Mesmo
ausente a prova formal do pedido de encerramento da conta por parte do correntista, não é cabível a
cobrança de qualquer taxa ou encargo, em razão da necessidade de observância do dever de lealdade
derivado do princípio da boa-fé objetiva. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp
1337002/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em
16/12/2014, DJe 03/02/2015).

7. A fixação do quantum indenizatório deve observar as peculiaridades do caso concreto, das partes
envolvidas e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade que norteiam a indenização do dano
moral. No caso em análise, na origem se teve o zelo necessário na sua fixação, primando pelos
princípios acima observados, sendo que o valor fixado em R$ 2.500,00 não está a merecer reparos,
uma vez que proporcional.

8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

9. Custas e honorários advocatícios pela ré-recorrente vencida ao patrono da autora-recorrida, estes
fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação.

10. Acórdão elaborado em conformidade com o artigo 46, da Lei 9.099/1995.

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator,
ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal e JOÃO FISCHER - 2º Vogal, sob a Presidência do 

 Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO.
RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME, de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 23 de Maio de 2018

Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA
Relator

RELATÓRIO

DISPENSADO O RELATÓRIO, NA FORMA DO ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95.



VOTOS

O Senhor Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA - Relator

DISPENSADO O VOTO, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.

O Senhor Juiz ALMIR ANDRADE DE FREITAS - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz JOÃO FISCHER - 2º Vogal
Com o relator

DECISÃO

CONHECIDO. RECURSO NAO PROVIDO. UNANIME


