
Apelação Cível n. 0023065-63.2010.8.24.0023, da Capital
Relator: Desembargador Rodolfo C. R. S. Tridapalli

APELAÇÃO CÍVEL  RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 
CLONAGEM. INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NOS 
ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  
APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO 
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA 
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.  DANO MORAL EXISTENTE. 
RISCO DA ATIVIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. 

APELO DA RÉ. ALEGADA AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. 
E INEXISTÊNCIA DE PROVA DOS DANOS. NÃO 
ACOLHIMENTO. TESE RECHAÇADA. BANCO 
REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS QUE 
LHE INCUMBIA, TER PRODUZIDO PROVAS DE FATO 
IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO 
DA AUTORA  EVIDENCIADA FRAUDE DE TERCEIRO. 
APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 DO STJ.  INSCRIÇÃO 
INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. 
DANO MORAL PRESUMIDO ("IN RE IPSA"). 

INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES.  PLEITO DE 
MODIFICAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA. MAJORAÇÃO 
NECESSÁRIA.

RECURSO ADESIVO. PLEITO DE ELEVAÇÃO DOS 
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ACOLHIMENTO. 
REFORMA DE 10% PARA 15%, NOS TERMOS DO 
ARTIGO 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 
2015.  FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. 
RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO 
ADESIVO DA AUTORA. APELO DO REQUERIDO. 
DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 
0023065-63.2010.8.24.0023, da comarca da Capital 2ª Vara Cível em que são 
Apte/RdoAds Banco Santander (Brasil) S/A e Apdo/RteAds Cibele Porres 
Silveira.
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A Quarta Câmara de Direito Civil decidiu, por unanimidade, 
conhecer de ambos os recursos e dar provimento ao Recurso Adesivo da Autora, 
bem como desprover o Apelo do Requerido. Custas legais.

Participaram do julgamento, realizado nesta data, o Exmo. Sr. Des. 
Gerson Cherem II e a Exma. Sra. Desa. Rosane Portella Wolff. 

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Joel Dias Figueira Júnior.

Florianópolis, 21 de maio de 2018.

Desembargador RODOLFO TRIDAPALLI
Relator
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RELATÓRIO

Adota-se o relatório da sentença recorrida (fls. 121/126), em 

atenção aos princípios da celeridade e economia processual, por retratar com 

fidedignidade o trâmite processual perpetrado no primeiro grau, in verbis:.

Cibele Porres Silveira ajuizou ação indenizatória c/c pedido de tutela 
antecipada em face de Banco Real – ABN Amro, VISA Administradora de 
Cartões de Crédito e Mastercard Brasil S/C Ltda. 

Alegou, em síntese, que: a) em 17/10/2009 foi para Joanesburgo, na 
África do Sul, para estudar inglês; b) ficou sem acesso a internet entre 
26/10/2009 e 06/11/2009; c) em 12/11/2009 constatou saques em sua conta e 
verificou que esta estava negativa; d) seu pai entrou em contato com o Banco 
Real, solicitando o cancelamento dos cartões.; e) em razão disso teve que 
antecipar seu retorno para o Brasil e pagar multa de R$ 400,00 (quatrocentos 
reais) para a remarcação da passagem; f) registrou boletim de ocorrência na 
África do Sul e ao retornar ao Brasil; g) buscou solucionar a questão 
diretamente com o banco réu e por meio do PROCON, mas não obteve êxito; h) 
teve seu nome indevidamente inscrito em cadastro de proteção ao crédito, o 
que lhe causou dano moral. 

Indicou os fundamentos jurídicos, valorou a causa e requereu a 
antecipação de tutela para determinar: a) a retirada de seu nome dos cadastros 
de proteção ao crédito; b) cessação das cobranças indevidas. Pugnou pela 
citação dos réus, o benefício da justiça gratuita, a produção de provas, a 
inversão do ônus da prova e a procedência dos pedidos para o fim de condenar 
a ré ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além do 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Juntou procuração 
e documentos (folhas 23/74). 

Em decisão interlocutória, foram deferidos o benefício da justiça gratuita, 
a inversão do ônus da prova e o pedido de tutela antecipada (folha 76). 

Citada, (folha 86) a ré Mastercard apresentou contestação (folhas 
88/106), arguindo, em preliminar, a ilegitimidade passiva. No mérito, asseverou: 
a) a inexistência de nexo causal entre as atividades por ela desenvolvida e o 
dano sofrido pela autora; b) o não cabimento de condenação ao pagamento de 
indenização por dano material; c) a inexistência de dano moral; d) que não 
realizou a inscrição do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito; e) 
a impossibilidade de inversão do ônus da prova. 

Requereu a produção de provas, o acolhimento da preliminar, no mérito, a 
improcedência dos pedidos. Juntou procuração e documentos (folhas 107/148). 

Citado (folha 84), o réu Banco Real apresentou contestação na qual 
arguiu, preliminarmente, a incorporação do Banco ABN Amro Real S/A pelo 
Banco Santander Brasil S/A, requerendo a retificação do cadastro da parte. Em 
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relação ao mérito sustentou que: a) não cabe a inversão do ônus da prova; b) a 
inexistência danos morais; c) a autora não especificou os danos materiais 
ocorridos. Requereu a improcedência dos pedidos e a produção de provas. 
Juntou procuração e documentos (folhas 168/172).

 Ante a dificuldade de citação da ré Visa, a autora desistiu da ação em 
relação a ela (folha 177) e processo foi extinto (folha 186), prosseguindo frente 
aos demais réus. 

A autora requereu a citação do Banco Real para que oficiasse ao Banco 
Santander, a fim de que este último cessasse as cobranças do débito discutido 
nos autos, sob pena de inclusão no polo passivo (folhas 194/196). Houve 
réplica (folhas 204/221). Intimadas as partes a especificarem as provas que 
pretendiam produzir, requereram o julgamento antecipado da lide. Os autos 
vieram conclusos. (grifo no original).

Na sequência, julgou-se antecipadamente a lide, nos termos do art. 

355, I, do novo CPC.

Da sentença: 

Às fls. 117/122, o Juiz de Direito, Dr. VITORALDO BRIDI, julgou 

extinto o feito, sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015), contra a 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA., em razão do 

reconhecimento da sua ilegitimidade passiva, bem como condenou a Autora ao 

pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, bem como 

acolheu a pretensão formulada pela Requerente contra o BANCO SANTANDER  

S/A, e, ainda, confirmou os efeitos da tutela antecipada, nos seguintes termos:

[...] Ante o exposto, em razão da ilegitimidade passiva, JULGO 
EXTINTOS, sem resolução de mérito por força do artigo 485, inciso VI, do 
Código de Processo Civil, os pedidos formulados por Cibele Porres Silveira em 
face de Mastercard Brasil Soluções de Pagamento Ltda. Condeno a autora ao 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 
10% sobre o valor atualizado da condenação. Suspendo, no entanto, a 
exigibilidade do ônus sucumbenciais, uma vez que a autora é beneficiária da 
Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3º do Código de Processo 
Civil.Ainda, ACOLHO os pedidos formulados por Cibele Porres Silveira frente ao 
Banco Santander, incorporador do Banco Real - ABN Amro e, em 
consequência:a) Confirmo a decisão de folha, para cancelar definitivamente a 
inscrição do nome da autora de cadastros de proteção ao crédito referentes 
estes débitos;b) Condeno o réu ao pagamento de indenização por danos 
materiais no valor de R$ 5.813,73 (cinco mil oitocentos e treze reais e setenta e 
três centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC desde 23/4/10 
(propositura da demanda) e acrescidos de juros de 1% ao mês contados da 
citação (17/08/2010 - folha 84);c) Condeno o réu ao pagamento de indenização 
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por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigidos 
monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de 
mora de 1% ao mês a contar do evento danoso, ou seja da inscrição indevida 
(4/1/10 - folha 72).Condeno o réu ao pagamento de custas processuais e 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da 
causa.Retifique-se o polo passivo da ação, a fim de que conste o Banco 
Santander, incorporador do Banco Real - ABN Amro.Extrai-se cópia desta 
sentença e remeta-se ao DD Desembargador relator da apelação de n. 
0023065-63.2010.8.24.0023. Havendo o trânsito em julgado, arquive-
se.Publique-se. Registre-se. (fls. 286/295)

Da Apelação do Requerido

Inconformada com a prestação jurisdicional entregue, a Instituição 

Financeira interpôs recurso de Apelação (fls. 298/312), no qual defende a 

ausência de responsabilidade, aventando fraude de terceiros, requerendo, assim, 

a reforma da decisão para o afastamento da condenação imposta. Outrossim, 

pugna a redução do quantum da reparação civil, a ser fixado em patamar 

razoável e proporcional. Por fim, pugna a provimento do recurso.

Do Recurso Adesivo da Autora

Por sua vez, a Requerente interpôs recurso de Apelação às fls. 

319/331, na qual pretende a majoração da verba indenizatória, bem como dos 

honorários advocatícios. Ao final, requer o provimento do recurso.

Das contrarrazões 

Devidamente intimados, não houve oferecimento de contrarrazões 

por ambas as partes (fl. 334).

Vieram os autos conclusos. 

Este é o relatório.
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VOTO

I – Da Admissibilidade dos Recursos

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conforme 

observado às fls.337/338, ambos os recurso devem ser conhecidos.

II - Do Julgamento do Mérito dos Recursos

Da Apelação do Requerido

a) Da Inexistência do Débito

Necessário frisar que a relação existente entre as partes é de 

consumo e está sujeita aos ditames do Código de Defesa do Consumidor. É o 

que dispõe expressamente o artigo 3º, § 2º, do aludo Diploma Legal e a Súmula 

n. 297 do Superior Tribunal de Justiça, de acordo com a qual "O Código de 

Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Além disso, é sabido que a responsabilidade dos bancos é de 

natureza objetiva e decorre do próprio risco da atividade, só não respondendo 

pelo evento danoso se provar (i) que não ocorreu defeito na prestação do serviço 

ou (ii) que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro (artigo 14, § 3º, incisos I 

e II do CDC).

De acordo com a regra do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor, voltada ao prestador de serviços, não se perquire sobre a culpa 

quanto ao fato relacionado ao serviço apontado como defeituoso:

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.

§ 1º 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.
[...]
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando 

provar:
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[...]
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Logo, a responsabilidade oriunda da relação de consumo quanto ao 

fornecedor de bens e serviços é objetiva, implicando, tão somente, na 

identificação do nexo causal entre o fato lesivo e o dano provocado.

Objetivando esquivar-se da responsabilidade que lhe é imputada, a 

Instituição Financeira sustenta culpa exclusiva de terceiro, aduzindo também ter 

sido vítima de fraude.

Contudo, razão não lhe assiste.

A hipótese em exame diz respeito à ocorrência de danos materiais 

e morais em decorrência da realização de diversos saques por meio do cartão de 

crédito da Autora, sem a sua participação ou anuência, o que culminou com o 

saldo negativo em sua conta e implicou a  inscrição de seu nome nos órgãos de 

proteção ao crédito pelo Requerido.

Pois bem. Da percuciente análise da prova coletada nos autos 

forçoso é convir que não assiste razão ao Banco Requerido, porque o 

Magistrado a quo bem apreciou a matéria versada, conforme extrai-se dos 

fundamentos lançados às fls. 289/290, in verbis:

A autora alegou e comprovou que no período de 17/10/2009 a 
30/11/2009, para realização de curso de inglês realizado entre 19/10/2009 a 
13/11/2009 (folhas 41/42 e 47). Nesse período ficou sem acesso a internet 
entre 26/10/2009 e 06/11/2009 (folha 48). Sustentou que em 12/11/2009 
verificou a existência de saques e o saldo negativo em sua conta, solicitando 
que seu pai, no Brasil, cancelasse os cartões supostamente clonados.

Demonstrou que foram realizados saques por meio de seus cartões, 
não correspondentes aos gastos por ela efetuados em compras e para 
alimentação (folhas 49/64). 

Evidenciou o registro de boletim de ocorrência em Cape Town em 
16/11/2009 e em Florianópolis em 03/12/2009 (folhas 66/67). Igualmente 
provou a realização de reclamação junto ao PROCON/SC e a negativa de 
cancelamento dos débitos por parte do banco (folhas 68/71).

 Por fim, comprovou a inscrição pelo réu Banco Santander, de seu nome 
em cadastro de proteção ao crédito (folhas 72/73) e o desembolso de R$ 
400,00 (quatrocentos reais) para a remarcação de sua passagem de volta para 
o Brasil (folha 65). 

Verifico, desse modo, que a autora comprovou documentalmente as 
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alegações constantes da inicial. 
O réu, por sua vez, não apresentou qualquer prova de que os saques 

tenham sido realizados pela autora. 
Em verdade, o Banco Santander não se manifestou precisamente sobre 

as alegações da autora e contentou-se em afirmar que não houve prova dos 
danos. Ademais, não acostou aos autos nenhum documento apto a comprovar 
fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora.

Como é possível constatar, um terceiro efetuou saques na conta da 

Autora, de modo que a Apelada foi vítima da conduta perpetrada, pelo que é 

considerada consumidora e protegida pelas garantias estabelecidas no Código 

de Defesa do Consumidor.

Na situação em exame, resultou configurada falha na segurança, e, 

consequentemente, na prestação de serviços, visto que é evidente a existência 

de fraude mediante a clonagem de cartão, o que gerou injúria moral passível de 

indenização, uma vez que transgrediu a segurança patrimonial da Apelada; 

dessa forma, caracterizado está o nexo de causalidade entre o dano e a conduta 

praticada. Pois, como consabido, é dever do Banco utilizar de todos os meios de 

segurança para afastar esse tipo ocorrência relatada nos autos.

Na hipótese em exame, não se aplicam as cláusulas excludentes de 

responsabilidade do prestador de serviço, pois não há se falar em culpa de 

terceiro ou da vítima, nem mesmo culpa concorrente  da Autora porque o risco da 

atividade é assumido pela Instituição Financeira, ora Apelante.

Registra-se que, de acordo com o posicionamento adotado pela 

Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça em recursos repetitivos (CPC, 

art. 543-C/1973), as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos 

causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros como, por exemplo, 

abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou 

utilização de documentos falsos, porquanto tal responsabilidade decorre do risco 

do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno (REsp 1199782/PR, 

Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, j.24/08/2011), entendimento este que 

resultou no Enunciado 479 da Súmula do STJ.
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E, ainda:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. 
RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALORES 
INDEVIDAMENTE SACADOS DE CONTA CORRENTE, VIA INTERNET, DE 
FORMA FRAUDULENTA POR TERCEIRO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO. FALHA NA SEGURANÇA LEGITIMAMENTE ESPERADA PELO 
CORRENTISTA. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. 
PRECEDENTES (AgRg no REsp n. 1138861/RS, rel. Min. PAULO DE TARSO 
SANSEVERINO, Terceira Turma, j.  3/05/2012).

Por fim, desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CLONAGEM DE CARTÃO. SAQUE 
EM CONTA-SALÁRIO EFETUADO POR TERCEIRO. FALTA DE CAUTELA 
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE 
PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM 
COMPENSATÓRIO. ORIENTAÇÃO PELOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE 
E DA PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. TERMO DE INCIDÊNCIA. 
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.    [...] (Apelação Cível n. 
2012.084939-9, de Caçador, rel. Des. FERNANDO CARIONI, Terceira Câmara 
de Direito Civil, j. 24/09/2013). (grifou-se).

Cabia ao Requerido, seja em razão do disposto no artigo 373, II, do 

CPC/2015, seja pelo art. 6º, VIII, do CDC, ter produzido provas robustas do fato 

impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da Autora, contudo, não o fez.

Irrelevante, na situação em exame, para configuração do dano, que 

os fatos tenham se desenrolado a partir de conduta ilícita praticada por terceiro, 

circunstância que não elide, por si só, a responsabilidade da Instituição 

Financeira.

 Dessa maneira, configurada está a responsabilidade da Instituição 

Financeira pelos transtornos causados à Apelada, pois em decorrência de falha 

em seus serviços esta teve valores descontados indevidamente de sua conta 

corrente, e, consequentemente, seu nome inscrito indevidamente nos cadastros 

de restrição ao crédito.

Recurso, portanto, desprovido neste ponto. 

Diante desse cenário, uma vez vislumbrada a existência do dever 

de indenizar, resta analisar a questão relacionada ao quantum indenizatório, o 
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qual pretende o Banco apelante ver reduzido, por entender ter sido fixado de 

maneira desproporcional, por sua vez a Autora, pugna sua majoração. Em razão 

da insurgência comum de ambas as partes, a análise do tema será  realizada em 

conjunto.

b) Da Verba Indenizatória

Como é cediço, para a fixação do valor da indenização por danos 

morais, há de se analisar as particularidades do caso concreto, uma vez que 

inexistem critérios objetivos preestabelecidos para essa operação. 

Dessa forma, a quantia correspondente à indenização pelo abalo 

moral há de ser fixada com moderação, em respeito aos princípios da 

adequação, da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta não só 

as condições sociais e econômicas das partes, como também o grau da culpa e 

a extensão do sofrimento psíquico, de modo que possa significar uma 

reprimenda ao ofensor, para que se abstenha de praticar fatos idênticos no futuro 

(caráter punitivo e pedagógico da condenação), sem, contudo, ocasionar um 

enriquecimento injustificado para o lesado.

Sobre o tema elucida CARLOS ALBERTO BITTAR:

[...] a indenização por danos morais deve traduzir-se em montante que 
represente advertência ao lesante e à sociedade de que não se aceita o 
comportamento assumido, ou o evento lesivo advindo. Consubstancia-se, 
portanto, em importância compatível com o vulto dos interesses em conflito, 
refletindo-se, de modo expresso, no patrimônio do lesante, a fim de que sinta, 
efetivamente, a resposta da ordem jurídica aos efeitos do resultado lesivo 
produzido. Deve, pois, ser quantia economicamente significativa, em razão das 
potencialidades do patrimônio do lesante (in Reparação civil por danos morais. 
RT, 1993, p. 220).

Logicamente, o valor indenizatório não se presta como instrumento 

para o enriquecimento ilegítimo para aquele que recebe, porém deverá ser 

suficiente, revestido de caráter punitivo e reeducativo, a fim de que o ofensor não 

reitere a prática danosa.

REGINA BEATRIZ TAVARES DA SILVA explicita os critérios a 

serem observados no arbitramento da indenização:
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Os dois critérios que devem ser utilizados para a fixação do dano moral 
são a compensação ao lesado e o desestímulo ao lesante. Inserem-se nesse 
contexto fatores subjetivos e objetivos, relacionados às pessoas envolvidas, 
como análise do grau da culpa do lesante, de eventual participação do lesado 
no evento danoso, da situação econômica das partes e da proporcionalidade ao 
proveito obtido como ilícito. [...] Em suma, a reparação do dano moral deve ter 
em vista possibilitar ao lesado uma satisfação compensatória e, de outro lado, 
exercer função de desestímulo a novas práticas lesivas, de modo a "inibir 
comportamentos anti-sociais do lesante, ou de qualquer outro membro da 
sociedade", traduzindo-se em "montante que represente advertência ao lesante 
e à sociedade de que não se aceita o comportamento assumido, ou o evento 
lesivo" (Novo Código Civil Comentado. São Paulo: Saraiva, 2002, p. 841-842).

Esse é o entendimento perfilhado por este Tribunal de Justiça:

[...] "O arbitramento do dano moral é apurado pelo juiz, que o fixará 
consoante seu prudente arbítrio, sopesando as peculiaridades do caso concreto 
e considerando a situação financeira daquele a quem incumbe o pagamento e a 
da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento, tampouco que 
seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe. (AC Cível 
98.015571-1 - Rel. Des. Sérgio Paladino)" (AC n. 2009.039135-5, rel. Des. Cid 
Goulart, j. em 25.10.2011).(Apelação n. 0002281-62.2012.8.24.0163, de 
Capivari de Baixo, rel. Des. GERSON CHEREM II, j. 30/06/2016).

No caso sub judice, mister frisar que o valor deve ser arbitrado em 

observância à posição social da parte ofendida e a capacidade econômica do 

causador do dano, devendo representar valor que desestimule a reincidência da 

prática dolosa.

Nessa perspectiva, sopesando todos esses aspectos, bem como 

observados os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, a condição 

sócio-econômica da Requerente e do Requerido, verifica-se a necessidade de 

majorar a quantia originariamente fixada (R$ 10.000,00), para o importe de R$ 

15.000,00 (quinze mil reais), porque condizente com o dano moral 

experimentado pela vítima e está em consonância com os parâmetros fixados 

por esta Câmara Julgadora.

Portanto, deve a sentença ser modificado  no ponto.

No que diz respeito aos danos materiais, entende-se também serem 

devidos, visto que resultou amplamente comprovado os valores despendidos 

pela Autora, no importe de R$ 5.813,73, motivo pelo qual deve o banco 
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Requerido, efetuar o ressarcimento de tal quantia.

Do Recurso Adesivo da Autora

a) Da Verba Honorária 

Na suas razões recursais, a parte Autora formulou pedido de 

majoração dos honorários sucumbenciais que foram fixados pela sentença, no 

valor correspondente a 10% do valor da condenação.

Sabe-se que os honorários serão fixados entre o mínimo de 10% 

(dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da 

condenação, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação 

do serviço; c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo 

advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 

No caso em comento, examinando os critérios acima mencionados, 

conclui-se que os honorários advocatícios, arbitrados pela Magistrado a quo em 

10 (dez por cento) sobre o valor da condenação, mostram-se inadequados à 

remuneração pelos serviços prestados.

Logo, neste aspecto a sentença merece reparos, razão pela qual, 

os valores a título de honorários devem ser redimensionados para o importe de 

15% sobre o valor da condenação.

Dos Honorários recursais

Diante do trabalho desenvolvido pelo procurador da Requerente em 

sede recursal, majoram-se os honorários advocatícios fixados no primeiro grau 

em 3% (três por cento), totalizando, assim, em 18% (dezoito por cento) sobre o 

valor da condenação, conforme disposto no art. 85 § 11, do CPC/2015. 

Por conta desse cenário, voto para conhecer dos recursos, negar 

provimento do Apelo do Requerido, e, ainda, prover o Recurso Adesivo da 

Autora.

Este é o voto.
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