
Apelação Cível n. 0014474-59.2013.8.24.0039, de Lages
Relatora: Desembargadora Rejane Andersen

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 
DANOS MORAIS. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA 
CORRENTE. HIPÓTESE EM QUE O DEMANDANTE 
ALEGA QUE DEIXOU DE MOVIMENTAR A CONTA APÓS 
O PAGAMENTO ANTECIPADO DE EMPRÉSTIMO.  
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA PROFERIDA 
SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
1973. RECURSO DA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE 
NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR A TÍTULO DE 
DANOS MORAIS DIANTE DA ILEGALIDADE DO 
REGISTRO DO SEU NOME NO ROL DE MAUS 
PAGADORES. EXTRATOS BANCÁRIOS QUE 
DEMONSTRAM A INATIVIDADE DA CONTA CORRENTE 
DO AUTOR POR PRAZO SUPERIOR A 6 (SEIS) MESES. 
INEXISTÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO QUE ACARRETA NA 
RUPTURA DO CONTRATO E NA CONSEQUENTE 
SUSPENSÃO DE QUALQUER ENCARGO DECORRENTE 
DA PRESERVAÇÃO DA CONTA BANCÁRIA. 
PRECEDENTES DA CORTE. DANO MORAL IN RE IPSA 
CONFIGURADO. FIXAÇÃO EM R$ 15.000,00 (QUINZE MIL 
REAIS). ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. 
VERBAS QUE DEVEM SER ARCADAS PELO BANCO. 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 15% 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.  RECURSO 
CONHECIDO E PROVIDO.

"Nos moldes do posicionamento pacificado nas Câmaras 
Comerciais desta Corte, a ausência de movimentação de 
conta bancária por lapso temporal superior a seis meses 
enseja seu encerramento automático, sendo impossibilitada 
a cobrança de qualquer encargo. (...)

O abalo moral em caso de inscrição indevida em rol de 
inadimplentes é presumido, prescindindo, portanto, de 
demonstração dos prejuízos efetivamente suportados pela 
parte lesada [...]" (Apelação Cível n. 2013.001371-5, da 
Capital, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 9-7-2013).
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Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0014474-59.2013.8.24.0039, da comarca de Lages 4ª Vara Cível em que é 
Apelante Fabio Rech e Apelado Itaú Unibanco S/A.

A Segunda Câmara de Direito Comercial decidiu, por unanimidade, 
conhecer do recurso e dar-lhe provimento para condenar a instituição bancária 
apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 
15.000,00 (quinze mil reais), bem como da totalidade das custas e honorários 
advocatícios, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, os Exmos. Srs. 
Des. Robson Luz Varella e Newton Varella Júnior.

Florianópolis, 22 de maio de 2018.

Rejane Andersen
PRESIDENTE E RELATORA
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RELATÓRIO

Fabio Rech ajuizou ação declaratória de inexistência de 

débito c/c indenização por danos morais contra Itaú Unibanco S/A, objetivando, 

em síntese, a condenação do requerido ao pagamento de quantum indenizatório, 

em razão de inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de 

inadimplentes em decorrência de dívida gerada por cobrança de tarifas indevidas 

em sua conta corrente.

Apresentação de contestação às fls. 269-281.

Sobreveio sentença de mérito (fls. 416-430), nos seguintes 

termos:

Pelo exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados para 
[i] declarar a rescisão do contrato de conta corrente a partir de 20 de novembro 
de 2010, [ii] declarar a inexistência dos débitos constituídos a partir dessa data, 
provenientes de encargos, imposto sobre operações financeiras e tarifas 
bancárias, fixando-se o montante do débito de responsabilidade do autor em R$ 
212,39, calculado em outubro de 2010, sobre o qual incidirão juros de mora de 
1% ao mês e correção monetária pelos índices oficiais, até o efetivo 
pagamento, [iii] condenar o réu a promover a baixa definitiva da inscrição 
negativa pelo débito lançado a partir da movimentação da conta corrente, sem 
prejuízo de nova inscrição pelo saldo agora reconhecido, [iv] rejeitar o pedido de 
ressarcimento por danos morais e [v] rejeitar o pedido de restituição de tarifas, 
encargos e imposto sobre operações financeiras. Havendo sucumbência 
recíproca, que estimo em igual extensão, considerando as pretensões 
deduzidas pelo autor, as partes arcarão com 50% de custas do processo e os 
honorários de advogado ficam automaticamente compensados [súmula 306 do 
Superior Tribunal de Justiça]. Os encargos de sucumbência contra o autor ficam 
sujeitos ao art. 12 da Lei nº 1.060/1950. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

O autor interpôs recurso de apelação (fls. 434-443), 

pleiteando a condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais, bem como a modificação dos ônus sucumbenciais.

Apresentação de contrarrazões às fls. 449-459.

Ascenderam os autos a esta Corte.
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É o relatório.

VOTO

1 Danos morais

A parte autora irresigna-se contra a decisão do magistrado 

singular que não condenou o requerido ao pagamento de indenização por danos 

morais, diante da inscrição indevida de dívida referente a tarifas cobradas após a 

inatividade do correntista. 

Por primeiro, importa mencionar que consta nos autos os 

extratos bancários da conta corrente, sendo fato notório que havia uma relação 

jurídica entre as partes. 

Destarte, os extratos bancários que compõem os autos demonstram 

que a conta bancária em questão não sofreu movimentação após o mês de maio 

de 2010, momento em que o apelante adimpliu as parcelas vincendas do 

empréstimo adquirido, zerando débitos, ficando inativa por tempo superior a 6 

(seis) meses (fls. 204-211 e 335).

Porém, conforme se constata das referidas provas, foram cobradas 

taxas e tarifas do apelante mesmo estando a conta corrente supramencionada 

estagnada.

É sabido que a inatividade da conta bancária por período 

superior a 6 (seis) meses acarreta na ruptura do contrato firmado e na 

consequente suspensão de qualquer encargo decorrente de sua manutenção, 

sendo dispensável a comprovação do encerramento formal do vínculo contratual 

entre o correntista e a casa bancária.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento acerca 
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do tema:

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTA CORRENTE. 
TAXAS E TARIFAS. INDENIZATÓRIA.

Demonstrado pelo autor os fatos constitutivos na inicial, de que houve 
falha na prestação do serviço, consubstanciada na cobrança de dívida 
construída somente por encargos de manutenção de conta inativa, por mais de 
cinco anos. A Resolução nº. 2.025 do BACEN dispõe que a conta sem 
movimentação por seis meses deve ser considerada inativa.

Falha na prestação do serviço reconhecida.
Dano in re ipsa. Valor da indenização fixada na sentença, reduzido, de 

acordo com os parâmetros da Câmara.
Correção e juros que merecem mantidos.
Sentença reformada, em parte.
DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. POR MAIORIA. (STJ, 

REsp 1.246.228/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 13-4-2011).

O posicionamento desta Corte não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDO PELO MAGISTRADO 
A QUO. ENCERRAMENTO VERBAL DA CONTA CORRENTE. EXTRATOS 
QUE EVIDENCIAM A INATIVIDADE POR MAIS DE SEIS MESES. FATO QUE 
ENSEJA O ROMPIMENTO CONTRATUAL E TORNA INDEVIDA A 
COBRANÇA DAS TAXAS E TARIFAS DE MANUTENÇÃO. PRESENÇA DOS 
REQUISITOS DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE 
AUTORA E DO PERIGO DERIVADO DA DEMORA. INEXISTÊNCIA, ADEMAIS, 
DE PREJUÍZO AO BANCO AGRAVADO. TUTELA CONCEDIDA. RECURSO 
PROVIDO.

A inatividade da conta-corrente por mais de seis meses é bastante para 
ensejar o rompimento contratual e tornar indevida a cobrança de encargos 
contratuais e juros decorrentes da manutenção, sendo dispensável a prova do 
encerramento formal do vínculo contratual entre o correntista e a instituição 
financeira.

Presente a verosimilhança das alegações expendidas pelo recorrente e o 
perigo de dano iminente, não havendo risco de irreversibilidade do provimento, 
é de ser acolhido o pedido de tutela recursal. (Agravo de Instrumento n. 
2011.086353-0, de Abelardo Luz, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 
28-2-2012).

E ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA 
COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSERÇÃO DO NOME DA 



                                                         

6

Gabinete Desembargadora Rejane Andersen

AGRAVANTE EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ANTECIPAÇÃO 
DA TUTELA NEGADA NA ORIGEM. CONTA CORRENTE INATIVA. 
COBRANÇA DE ENCARGOS. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE 
DESTES. PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 273 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO.

- "A inatividade da conta-corrente por mais de seis meses, segundo 
entendimento jurisprudencial, é suficiente para ensejar o rompimento contratual 
e tornar indevida a cobrança de encargos contratuais e juros decorrentes da 
manutenção da conta. Portanto, desnecessária a efetiva comprovação de 
encerramento formal do vínculo contratual entre o correntista e a instituição 
financeira [...] (AC n. 2007.037508-7, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 30-1-2008). 
(Apelação Civel n. 2010.058162-8, de Itajaí, rel Des. Stanley da Silva Braga, j. 
em 25-11-2010). (Agravo de Instrumento n. 2011.012960-3, de Chapecó, rel. 
Des. Guilherme Nunes Born, j. 25-11-2011).

Ademais, colhe-se precedente desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

DEFERIMENTO, PELA SENTENÇA, DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO 
DOS EFEITOS DA TUTELA COM A FINALIDADE DE EXCLUSÃO DO NOME 
DO AUTOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - VEROSSIMILHANÇA 
DAS ALEGAÇÕES VISLUMBRADA NO EXAME MERITÓRIO E FUNDADO 
RECEIO DE DANO GRAVE CONSUBSTANCIADO NO ABALO AO CRÉDITO 
EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DISCUTIDA - REQUISITOS DO ART. 273 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL EVIDENCIADOS - MANUTENÇÃO DA 
MEDIDA.

Presentes os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos 
efeitos da tutela (prova inequívoca da verossimilhança da alegação e perigo de 
dano irreparável), a exclusão do nome da parte nos órgãos de proteção ao 
crédito é medida imperativa.

CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA - AUSÊNCIA DE 
MOVIMENTAÇÃO POR PERÍODO SUPERIOR A SEIS MESES - 
ENCERRAMENTO AUTOMÁTICO - IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE 
ENCARGOS.

Nos moldes do posicionamento pacificado nas Câmaras Comerciais desta 
Corte, a ausência de movimentação de conta bancária por lapso temporal 
superior a seis meses enseja seu encerramento automático, sendo 
impossibilitada a cobrança de qualquer encargo.

INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ROL DE MAUS PAGADORES - ABALO 
PRESUMIDO - DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DOS PREJUÍZOS 
EXPERIMENTADOS.

O abalo moral em caso de inscrição indevida em rol de inadimplentes é 
presumido, prescindindo, portanto, de demonstração dos prejuízos efetivamente 
suportados pela parte lesada. [...] (Apelação Cível n. 2013.001371-5, da Capital, 
rel. Des. Robson Luz Varella, j. 9-7-2013).
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Feitas essas considerações, sobressai a conclusão de que é 

ilegal o registro do nome do autor no rol de inadimplentes em decorrência de 

débito gerado pela cobrança de taxas e tarifas após período de inatividade da 

conta.

Dessa forma, em análise detida aos autos, constata-se que 

inexiste prova capaz de derruir a alegação da parte autora de ter sido indevida a 

cobrança dos valores referentes à manutenção da corrente — ônus que 

competia ao banco, haja vista que em consonância com o art. 333 do Código de 

Processo Civil cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu os 

fatos modificativos, extintivos e impeditivos do direito do autor.

Por consequência, considera-se abusiva a cobrança dos 

débitos, bem como indevida a inscrição do nome da autora nos cadastros de 

proteção creditícia.

Ademais, sabe-se que a responsabilidade das instituições 

financeiras é objetiva. Assim, independe de culpa e é fundada na teoria do risco, 

in casu, em razão da atividade exercida pelo apelado. A responsabilidade opera-

se, portanto, por força do simples fato da violação, sendo dispensada a prova do 

prejuízo no caso concreto, em face da presunção juris tantum da sua existência, 

pela repercussão negativa que até um simples apontamento causa à alguém. 

O entendimento coaduna-se com a jurisprudência desta 

Corte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA 
PARTE AUTORA NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO - 
SUPOSTA DÍVIDA ORIGINADA DA COBRANÇA DE TARIFAS E ENCARGOS 
DECORRENTES DA MANUTENÇÃO DE CONTA-CORRENTE - 
CONSTATAÇÃO DE QUE SE TRATA, NA REALIDADE, DE CONTA-SALÁRIO 
- AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO NO PERÍODO POSTERIOR AO 
ENCERRAMENTO DA RELAÇÃO LABORAL - INATIVIDADE DA CONTA QUE 
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EVIDENCIA O INTUITO DE ENCERRAR A RELAÇÃO CONTRATUAL - 
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO - 
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS - 
ABALO PRESUMIDO - DEVER DE INDENIZAR. A ausência de movimentação 
financeira na conta-corrente aberta, tão-somente, para o recebimento de salário 
é motivo ensejador para a extinção contratual e, portanto, se afigura indevida a 
cobrança de encargos contratuais e juros decorrentes da manutenção de 
referida conta. Demonstrados o nexo de causalidade entre o ato lesivo e o 
abalo moral sofrido, este presumido em casos como o presente em razão da 
indevida inscrição nos cadastros de proteção ao crédito, resta caracterizada a 
responsabilidade civil objetiva da demandada e o respectivo dever de indenizar. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO - INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS 
PARA A FIXAÇÃO - ANÁLISE DO CASO CONCRETO - QUANTIA ARBITRADA 
EM PRIMEIRO GRAU EM VALOR INSUFICIENTE A REPARAR OS 
PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS SUPORTADOS PELO LESADO E 
EVITAR NOVAS SITUAÇÕES SEMELHANTES - AUSÊNCIA DE RECURSO DA 
PARTE INTERESSADA - IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO SOB PENA DE 
REFORMATIO IN PEJUS. Inexistindo critérios objetivos para a fixação do 
quantum indenizatório, cujo abalo em caso de inscrição indevida em rol de 
inadimplentes é presumida, cabe ao Magistrado examinar as peculiaridades do 
caso concreto. A despeito de constatada a insuficiência do montante 
indenizatório arbitrado em Primeiro Grau, na ausência de recurso da parte a 
quem aproveitaria a majoração, há de ser mantida a quantia arbitrada, sob pena 
de reformatio in pejus. ÔNUS SUCUMBENCIAIS - JULGADO DE PRIMEIRO 
GRAU INALTERADO - MANUTENÇÃO DA VERBA FIXADA. Não havendo 
mudanças substanciais na decisão recorrida pela Instância Revisora, impõe-se 
a manutenção dos ônus sucumbenciais fixados em Primeiro Grau de Jurisdição. 
(Apelação Cível n. 2012.043885-9, de Içara, rel. Des. Robson Luz Varella, j. 
23-4-2013).

E ainda:

AGRAVO RETIDO INTERPOSTO PELO DEMANDANTE CONTRA 
DECISÃO QUE INDEFERIU O LEVANTAMENTO DO VALOR 
INCONTROVERSO. EXPRESSO PEDIDO DE APRECIAÇÃO DA 
INSURGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE JUSTO MOTIVO PARA A MANUTENÇÃO 
DO POSICIONAMENTO DE 1º GRAU. PROCEDÊNCIA DO PLEITO 
INDENIZATÓRIO. INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IRRESIGNAÇÃO 
RECURSAL APENAS DO VITIMADO. CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE 
REVERSÃO DA CONDENAÇÃO. LIBERAÇÃO DE VALORES AUTORIZADA. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C. INDENIZAÇÃO POR 
DANO DE CUNHO MORAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEMANDANTE NO 
CADASTRO RESTRITIVO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA PARA O RECEBIMENTO DE SALÁRIO. 
INATIVIDADE APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE TRABALHO. 
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TESE DE EXISTÊNCIA DE SALDO DEVEDOR QUE NÃO ENCONTRA 
SUBSISTÊNCIA NOS AUTOS. RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDA. ABALO 
ANÍMICO PRESUMIDO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO REPARATÓRIO. 
INSURGÊNCIA DO OFENDIDO, QUE OBJETIVA A AMPLIAÇÃO DA 
VANTAGEM PECUNIÁRIA, ORIGINALMENTE INSTITUÍDA EM R$ 10.000,00. 
INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E 
RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA PARA R$ 15.000,00. 
PRECEDENTES. ADEQUAÇÃO, EX OFFICIO, DO TERMO INICIAL DA 
FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA, SEGUNDO O ESTABELECIDO NO 
ENUNCIADO Nº 54 DA SÚMULA DO STJ. INCIDÊNCIA A PARTIR DA DATA 
DO EVENTO DANOSO. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE OBSERVA O 
ENTENDIMENTO SUMULAR Nº 362 DAQUELA CORTE. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NO EQUIVALENTE A 10% 
SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. ELEVAÇÃO. INVIABILIDADE. VALOR 
QUE SE MOSTRA ADEQUADO À REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 
PRESTADOS PELO CAUSÍDICO CONSTITUÍDO PELA POSTULANTE. 
RECLAMO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível n. 
2014.013445-2, de Palhoça, rel. Des. Luiz Fernando Boller, j. 10-06-2014).

Contudo, não há no ordenamento jurídico uma definição 

exata do valor indenizatório a ser fixado, justamente porque o abalo moral 

apresenta-se de maneiras e com conseqüências diferentes em cada caso. 

Assim, o quantum indenizatório deve ser fixado levando-se em conta os critérios 

da razoabilidade e proporcionalidade, a fim de atender seu caráter punitivo e 

proporcionar a satisfação correspondente ao prejuízo moral sofrido pela vítima, 

sem, contudo, causar enriquecimento sem causa dessa, nem estimular o 

causador do dano a continuar a praticá-lo.

Em relação aos critérios que norteiam a fixação do dano 

moral extrai-se da jurisprudência deste Sodalício:

[...] A fixação do dano moral deve ter como parâmetro, além das 
peculiaridades do caso concreto, a extensão do dano sofrido e as condições 
econômico financeiras das partes envolvidas, ou seja, ser proporcional e 
razoável a fim de não impor reparação irrisória nem valor que acarrete o 
enriquecimento ilícito de uma das partes, considerado, sobretudo, o caráter 
pedagógico da indenização. [...] (Apelação Cível n. 2010.034434-3, de Itajaí, rel. 
Des. Robson Luz Varella, j. 11-7-2011).

Dessa forma, levando-se em consideração os critérios acima 
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delineados e o valor arbitrado por esta Câmara em situações como a presente, 

fixa-se a indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), o 

qual mostra-se razoável e condizente com as condições econômicas das partes, 

bem como atende à função da reparação do dano sofrido e penaliza o requerido 

pelo ilícito praticado.

No tocante ao termo inicial dos juros de mora, sabe-se que o 

entendimento jurisprudencial é no sentido de que devem incidir a partir do evento 

danoso, conforme disposição da Súmula 54, do Superior Tribunal de Justiça: "Os 

juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade 

extracontratual". 

Sobre a questão, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. SUPOSTO DÉBITO ORIUNDO DE CARTÃO DE CRÉDITO 
DEVIDAMENTE CANCELADO. DÍVIDA INEXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA 
NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL 
CONFIGURADO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.(...) TERMO INICIAL DOS 
JUROS DE MORA (12% AO ANO). APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 54 DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO 
DANOSO. (...) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Apelação Cível n. 
2010.085411-2, de Criciúma, rel. Des. Raulino Jacó Brüning, j. 17-7-2012). 

Desta forma, dá-se provimento ao recurso no ponto para 

condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de 

R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

2 Ônus sucumbenciais

Pretende o recorrente a redistribuição dos ônus 

sucumbenciais e a fixação dos honorários advocatícios neste grau de jurisdição.

Verifica-se que o juiz singular determinou a sucumbência 
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recíproca entre as partes e a compensação automática dos honorários 

advocatícios, sem especificar o valor destes.

O julgamento do recurso, proporcionado pelo efeito 

devolutivo da apelação, fez surgir nova situação jurídica, impondo nova 

distribuição da verba sucumbencial. Assim, em razão da reforma da sentença, 

restando mínima a sucumbência do autor, deve a instituição bancária arcar 

integralmente com as custas processuais e honorários advocatícios. 

A respeito do valor a ser arbitrado a título da estipendios 

patronais, é cediço ser necessário a observância do disposto no art. 20, § 3º, do 

Código de Processo Civil de 1973 (art. 85, § 2º, do CPC/2015), quais sejam, o 

grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a 

importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido 

para o seu serviço.

No tocante ao arbitramento de honorários, leciona Yussef 

Said Cahali:

[...] qualquer que seja a fórmula adotada pelo Juiz, não se lhe permite, 
contudo, sob o pálio da equidade, o arbitramento da honorária em quantia 
simbólica, irrisória, insignificante, que além de afrontosa à nobre atividade dos 
profissionais do direito, implicaria a própria negação do princípio inserto no § 
4.º, do art. 20 (in Honorários Advocatícios, São Paulo: Revista dos Tribunais, 
1997, p. 299).

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery discorrem 

acerca dos critérios para fixação de honorários advocatícios:

São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da fixação dos 
honorários. A dedicação do advogado, a competência com que conduziu os 
interesses de seu cliente, o fato de defender seu constituinte em comarca onde 
não resida, os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a 
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico desde o início até 
o término da ação, são circunstâncias que devem ser necessariamente levadas 
em conta pelo juiz quando da fixação dos honorários de advogado (in Código de 
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 10. ed. rev., ampl. e 
atual. até 1.º de outubro de 2007, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 



                                                         

12

Gabinete Desembargadora Rejane Andersen

223/224).

Ademais, sabe-se que o quantum arbitrado a título de 

estipendios advocatícios não deve ser tão elevado a ponto de penalizar em 

excesso o sucumbente, nem tão reduzido que corresponda o aviltamento da 

atividade do advogado. 

Dessa forma, considerando todos os requisitos mencionados 

atinentes ao caso concreto e o parâmetro adotado por esta Câmara em 

processos de natureza similar, impõe-se a fixação da verba honorária 15% sobre 

o valor da condenação, uma vez que tal quantia não se mostra ínfima, nem 

exorbitante, mas adequada à atuação do causídico da parte apelante na 

demanda em tela.

Diante do exposto, o voto é no sentido de conhecer do 

recurso e dar-lhe provimento para condenar a instituição bancária apelada ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), bem como da totalidade das custas e honorários advocatícios, estes 

fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.
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