
consulta on-line dos modelos 
uirente do livro, fcando regis
os e acessos real izados após 
iar o sistema de consulta de 
;iente das disposições da Lei 
~8 (Lei de Direitos Autorais), 
;ial, por qualquer meio eletrô
,ermissão expressa do editor, 
ão dos direitos de autor e os 
t. 184), punível com pena de 
) ano, ou multa. 

~CESSO 

Ir/peticoesonline 

~CESSO 

02NDK= ] 


SUMÁRIO 

DANO MORAL - PRECEDENTES - ATUALIDADE 
- CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO DO VALOR DA 

INDENIZAÇÃO 

Cabimento do dano moral no Direito Brasileiro ........................ 1 

Previsão Constitucional do Dano Moral .................................... 2 

Previsão no âmbito do Código Civil do Dano Moral ................. 3 

Previsão no Código de Defesa do Consumidor do Dano Moral 3 

Distinção de dano patrimonial e moral ..................................... 3 

Cumulação do dano patrimonial e moral .................................. 3 

Patrimônio moral ...................................................................... 4 

Repercussão na personalidade do indivíduo ............................ 6 

Casos de não reparação do dano moral .................................. 7 

Descumprimento de cláusula contratual. Dissabor ................... 8 

Dano moral puro .................................................................... 10 

Desprestígio do dano moral face aos reduzidos valores de 

indenização ........................................................................... 13 

Finalidade da reparação do dano moral ................................. 14 

Indenização do dano moral .................................................... 17 

Fixação do valor da indenização do dano moral ..................... 18 

Critérios a serem observados na fixação do dano moral ........ 19 

Hipótese de ofensa à honra feita por patrão contra empregado 46 


 

 



Precedentes do ST J .............................................................. 50 

HIPÓTESES PRÁTICAS DE CONDENAÇÃO A 
TíTULO DE DANOS MORAIS NAS RELAÇÕES 

BANCÁRIAS E COMERCIAIS 

Inclusão do nome no SPC-SERASA-BANCO CENTRAL ....... 51 
Permanência indevida após saldada a dívida ........................ 52 
Comunicação ao devedor da inclusão de seu nome. 
Obrigação .............................................................................. 54 
Forma de envio da comunicação ........................................... 56 
Período de manutenção da inclusão ....................................... 63 
Existência de outras negativações. Efeitos ............................ 64 
Inclusão do CPF ou CNPJ no sistema do Banco 
Central do Brasil por cheque devolvido .................................. 72 
Protesto indevido de título de crédito ...................................... 76 
Devolução indevida de cheque .............................................. 85 
Depósito de cheque antes da data avençada ......................... 94 
Pagamento de cheque falso ou falsificado ou feito a 
falso procurador ..................................................................... 97 
Abertura de conta bancária com documento falso ou perdido 100 
Quebra de sigilo bancário .................................................... 104 

Pagamento pelo banco 
Execução contra homAn 

Não liberação de din 
Saque indevido em cai 
Débito em conta corre 
Depósito em cheque 
Assalto em caixa olotrn. 

Porta giratória de ,=,nonl'l 

cliente ........................ . 
Cobrança indevida ..... . 

DANO MORAL 
HIP 

Negativa em receber 
Celebração de 
Cancelamento i 
Saque indevido por 
Negativa em receber 
Cartão de crédito lJIUUI. 

Cartão de crédito. 

Hipotese de ofensa à honra feita por advogado contra 
promotor ................................................................................ 46 

DANO MORAL À PESSOA JURíDICA 

Possibilidade. Súmula do ST J ............................................... 49 


Transferência de recursj 
Roubo de malote bancá! 
Fornecimento de talão d 
Saque indevido em caix: 
Pagamento de cheque d 
dos titulares e inclusão (J 
em órgão de restrição a 
Furto de talonário de 
Extravio de título 

 

 



advogado contra 

...................................... 46 


,SOA JURíDICA 

....................................... 49 


....................................... 50 


~E CONDENAÇÃO A 
~IS NAS RELAÇÕES 
OMERCIAIS 

,-BANCO CENTRAL ....... 51 

aa dívida ........................ 52 


........................................ 54 


........................................ 56 


ão de seu nome. 


)....................................... 63 

Efeitos ............................ 64 


11ado Banco 

rido .................................. 72 

'o ...................................... 76 


iificado ou feito a 


tcumento falso ou perdido 1 00 


......................................... 85 

avençada ......................... 94 


......................................... 97 


....................................... 104 


Transferência de recursos sem autorização do cliente .......... 106 

Roubo de malote bancário. Depósito em cheque ................. 107 

Fornecimento de talão de cheques a falsário ....................... 109 

Saque indevido em caixa eletrônico ou em conta ................. 110 

Pagamento de cheque de conta conjunta sem a assinatura 

dos titulares e inclusão do co-titular que não emitiu o cheque 

em órgão de restrição ao crédito .......................................... 111 

Furto de talonário de cheque sob a guarda do banco ........... 116 

Extravio de título entregue ao banco para cobrança .............. 121 

Pagamento pelo banco de cheque sustado .......................... 122 

Execução contra homônimo ................................................. 124 

Não liberação de dinheiro em caixa eletrônico ..................... 125 

Saque indevido em caixa eletrônico ..................................... 125 

Débito em conta corrente encerrada .................................... 126 

Depósito em cheque como se fora dinheiro ......................... 129 

Assalto em caixa eletrônico. Roubo em agência bancária .... 129 

Porta giratória de agência bancária. Constrangimento ao 

cliente .................................................................................. 130 

Cobrança indevida ............................................................... 132 


DANO MORAL - ATIVIDADES COMERCIAIS 
HIPÓTESES DIVERSAS 


Negativa em receber cheque ............................................... 137 

Celebração de contrato por terceiro falsário ......................... 140 

Cancelamento indevido de cartão de crédito ....................... 143 

Saque indevido por cartão magnético .................................. 144 

Negativa em receber cartão de crédito ................................ 145 

Cartão de crédito bloqueado por falta de pagamento ........... 146 

Cartão de crédito. Comunicação de furto. Uso por terceiro .. 147 

Fatura de cartão de crédito .................................................. 148 


 

 



Compra via internet. Vício de qualidade do produto ............. 148 

Compra e venda de veículo. Existência de multas ................ 149 

Bloqueio de celular. Fatura paga .......................................... 150 

Instalação de serviço telefônico sem solicitação .................. 152 

Suspensão de serviço telefônico .......................................... 152 

Fatura de celular. Habilitação de aparelho a falsário ............ 153 

Queda no interior do ônibus ................................................. 155 

Assalto no interior do ônibus. Dano ao passageiro .............. 156 

Queda em buraco na via pública .......................................... 160 

Evento realizado pelo Município. Falta de segurança ........... 162 

Afogamento em passeio escolar. Responsabilidade 

da escola.. ........................................................................... 162 

Laboratório de análise. Erro de laudo .................................. 163 

Leilão de jóias empenhada. Contrato quitado ..................... , 164 

Uso de medicamento falso ................................................... 164 

Veículo com defeito.............................................................. 164 

Estouro de garrafa de cerveja. Responsabilidade do 

fabricante............................................................................. 166 

Atraso de vôo. Overbooking. Transporte de carga ................ 167 

Extravio de bagagem. Viagem aérea ................................... 172 

Pacote de viagem. Má prestação dos serviços .................... 174 

Pacote turístico. Operadora. Legitimidade ........................... 174 

Cancelamento do vôo. Frustração de viagem ....................... 175 

Revista em clientes .............................................................. 175 

Abordagem de cliente suspeito de furto. Acusação infundada 176 

Ação de busca e apreensão julgada improcedente .............. 178 

Protesto contra a alienação de bens .................................... 179 

Queda do cliente em supermercado ..................................... 180 

Risco de desabamento de prédio ........................................ 181 

Perda do olfato e paladar ..................................................... 182 

Presença de corpo estranho em produto .............................. 182 

Eletrocussão ........................................................................ 183 

Morte ocorrida em estacionamento de shopping center ....... 185 

Negativa de financiamento a cliente ..................................... 187 

Destruição de cartão de crédito pelo lojista .......................... 187 


Veiculação em lista tele' 
Aluno inadimplente. Rei 
estabelecimento de ens 
Renovação de assinatu 
doeliente ................... .. 
Corte do fornecimento c 
Tabagismo ................. .. 
Irregularidade de curso 
Não reconhecimento de 
Demora no reconhecirn 
Representação adminis 
Responsabilidade do Ml 
Responsabilidade civil. J. 
Responsabilidade do 
convocação de 
Responsabilidade do 
Responsabilidade do 
Responsabilidade do 
Responsabilidade do 
Responsabilidade de 
caixa de ãgua ............ .. 
Afogamento em pi",,..in~' 

DANO MORAL-

Responsabilidade do 
Obrigação de meio e 
Negligência. I 
Aplicação do Código 
Legitimidade .............. . 
Competência ............ .. 
Prescrição ................. . 

 

 



de do produto ............. 148 

;ia de multas ................ 149 

.................................... 150 

solicitação .................. 152 

.................................... 152 

relho a falsário ............ 153 

.................................... 155 

10 passageiro .............. 156 

,.................................... 160 

ta de segurança ........... 162 

sponsabi I idade 

..................................... 162 

0 .................................. 163 


) quitado ...................... 164 

..................................... 164 

..................................... 164 

onsabilidade do 

..................................... 166 

lorte de carga ................ 167 

a ................................... 172 

)s serviços .................... 174 

lidade ........................... 174 

le viagem ...................... 175 

...................................... 175 

IrtO. Acusação infundada 176 

3 improcedente .............. 178 

s .................................... 179 

) ..................................... 180 

,...................................... 181 

,...................................... 182 

)duto .............................. 182 

....................................... 183 

de shopping center ....... 185 

~ ..................................... 187 

lo lojista ........................ ·· 187 


Veiculação em lista telefônica. Anúncio equivocado ............. 187 

Aluno inadimplente. Recusa de entrada em 

estabelecimento de ensino .................................................. 188 

Renovação de assinatura de revista sem autorização 

do cliente ............................................................................. 189 

Corte do fornecimento de energia elétrica ............................ 190 

Tabagismo ........................................................................... 191 

Irregularidade de curso de mestrado .................................... 194 

Não reconhecimento de curso perante o MEC ..................... 197 

Demora no reconhecimento do curso perante o MEC .......... 197 

Representação administrativa à superior hierárquico ........... 199 

Responsabilidade do Município. Cobrança indevida de IPTU . 200 

Responsabilidade civil. Ajuizamento de execução e cobrança 201 

Responsabilidade do Município. Edital de 

convocação de contribuinte .................................................. 202 

Responsabilidade do Município. Boca de lobo destampada 204 

Responsabilidade do Município. Deslizamento de terra ....... 205 

Responsabilidade do Município. Desabamento de prédio .... 206 

Responsabilidade do Município. Desabamento de ponte ..... 206 

Responsabilidade de autarquia. Defunto encontrado em 

caixa de ãgua ...................................................................... 207 

Afogamento em piscina pública ........................................... 208 


DANO MORAL - HIPÓTESE DE ERRO MÉDICO 

Responsabilidade do médico .............................................. 209 

Obrigação de meio e não de fim .......................................... 209 

Negligência. Imprudência. Imperícia. Conceito ..................... 210 

Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ................. 211 

Legitimidade ........................................................................ 212 

Competência ....................................................................... 213 

Prescrição ........................................................................... 213 


 

 



Jurisprudência selecionada .................................................. 213 

DANO MORAL  NEGATIVA INJUSTA DE 
COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE 

Recusa injustificada. Cobertura de plano de saúde .............. 229 
Jurisprudência selecionada ........................ , ......................... 229 

DANO MORAL - HOMiCíDIO DOLOSO OU CULPOSO 

Dano moral. Cumulação com o dano material ...................... 235 
Fundamento da reparação ................................................... 236 
Arbitramento do valor ........................................................... 237 
Desnecessidade de prova acerca do dano moral ................ 238 

REPARAÇÃO PELO DANO ESTÉTICO - DANO 
MORAL 

Conceito. Finalidade da reparação ...................................... 243 
Admissibilidade de cumulação de dano estético e 
incapacidade laborativa e lucros cessantes ......................... 244 
Cirurgia plástica ................................................................... 244 
Cumulação de dano estético e moral ................................... 244 
Lesões deformantes. Reparação ......................................... 245 
Pensionamento. Exigência de pagamento de uma só vez .... 250 

MORTE DE 

Hipótese .................... . 
Jurisprudência selecior 

DANO MORA 
DIFAN 

Regra legal. Código Ch 
Ofensa a honra pela imJ 

OFENSA 

Regra legal ................ . 
Hipóteses ................. .. 
Cumulação de perdas 

TRANSMI~~IIII 
REPARAÇÃO 

~egra legal. Legitirnid 
Não extinção da irnOrtOll 

Danomoral ............. .. 

 

 



..................................... 213 


J"IVA INJUSTA DE 
~NO DE SAÚDE 

)Iano de saúde .............. 229 

...................................... 229 


DOLOSO OU CULPOSO 

o material ...................... 235 

...................................... 236 

...................................... 237 

lo dano moral ................ 238 


o ESTÉTICO - DANO 
~L 

...................................... 243 

jano estéti co e 

!ssantes ......................... 244 

....................................... 244 

ai ................................... 244 

....................................... 245 

:imento de uma só vez .... 250 


MORTE DE DETENTO EM PRESíDIO 

Hipótese .............................................................................. 251 

Jurisprudência selecionada .................................................. 251 


DANO MORAL CAUSADO POR INJÚRIA, 

DIFAMAÇÃO OU CALÚNIA 


Regra legal. Código Civil e Código Penal ............................ 255 

Ofensa a honra pela imprensa .............................................. 256 


OFENSA À LIBERDADE PESSOAL 

Regra legal .......................................................................... 257 

Hipóteses ............................................................................ 257 

Cumulação de perdas e danos e dano moral ....................... 258 


TRANSMISSÃO DO DIREITO DE EXIGIR 

REPARAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE PRESTÁ-LA 


Regra legal. Legitimidade ativa ............................................ 269 

Não extinção da imagem da pessoa com a morte. 

Dano moral .......................................................................... 269 


 

 



FLUÊNCIA DE , 
JUROS NAC 

PARÂMETRO DE VALORES SEGUNDO A ATUAL 

JURISPRUDÊNCIA PARA VÁRIAS HIPÓTESES 


DE DANO MORAL 


Inscrição indevida em órgão de proteção ao crédito ............ 275 

Devolução indevida de cheque ............................................ 276 

Apresentação de cheque pós-datado antes da data ............ 276 

Compensação de cheque fraudado ..................................... 277 

Devolução de cheque sustado ............................................. 277 

Extravio de malotes. Utilização de cheques do cliente 

e devolução ......................................................................... 277 

Débitos indevidos na conta corrente .................................... 277 

Abertura de conta corrente mediante fraude ......................... 278 

Roubo sofrido nas dependências de instituição de ensino ... 278 

Morte em acidente de trânsito .............................................. 278 

Morte de menor em atropelamento ....................................... 278 

Acidente do trabalho ............................................................ 279 

Erro médico ......................................................................... 279 

Erro na divulgação de teste de gravidez ............................... 279 

Disparo de arma de fogo em perseguição policial ............... 279 

Recusa de autorização. Plano de saúde .............................. 279 

Acidente aéreo com morte ................................................... 279 

Extravio de bagagem ........................................................... 280 

Atraso de vôo ...................................................................... 280 

Abordagem de cliente em loja. Acusação de furto ................ 280 

Acidente de ônibus .............................................................. 280 

Suspensão do fornecimento de energia elétrica ................... 281 

Apreensão indevida. Bem alienado fiduciariamente ............. 281 

Recusa de procedimento médico-cirúrgico por plano 

de saúde .............................................................................. 281 

Publicação de matérias ofensivas à honra ........................... 281 

Exibição de imagem não autorizada .................................... 282 

Corte no fornecimento de energia elétrica de empresa ........ 282 

Morte de preso na cela ........................................................ 282 

Revisão de valor pelo ST J. Critério ...................................... 282 


Cabimento da atualizaç 
Omissão do pedido de é 

Arbitramento de dano rr 
Condenação contra a F, 

PROCEDIMENTO 

Petição inicial. Cumul 
Legitimidade ativa e 
Propositura perante o 
Competência. Ação de 

decorrente de acidente 
Valor da causa ........... .. 
Valor da causa na 
cumulada com danos 
Prazo prescricional ..... . 

Competência. Ação de 

Ação de indenização. 
Ação de indenização. 
de Saúde ................. .. 

 

 



SEGUNDO A ATUAL 
ÁRIAS HIPÓTESES 
ORAL 

ção ao crédito ............ 275 


eques do cliente 


irúrgico por plano 


,................................... 276 

J antes da data ............ 276 

.................................... 277 

.................................... 277 


.................................... 277 


.................................... 277 

fraude ......................... 278 

instituição de ensino ... 278 

..................................... 278 

..................................... 278 

..................................... 279 

..................................... 279 

dez ............................... 279 

juição policial ............... 279 

lúde .............................. 279 

...................................... 279 

...................................... 280 

...................................... 280 

;ação de furto ................ 280 

...................................... 280 

!rgia elétrica ................... 281 

fiduciariamente ............. 281 


...................................... 281 

I honra ........................... 281 

a .................................... 282 

!Iétrica de empresa ........ 282 

....................................... 282 

...................................... 282 


FLUÊNCIA DE ATUALlZAÇ"O ,MQNETÁRIA E 

JUROS NA CONDENAÇAO A TI1"ULO DE 


DANO MORAL 


Cabimento da atualização .................................................... 283 

Omissão do pedido de atualização. Sentença ..................... 283 

Arbitramento de dano moral. Incidência ............................... 284 

Condenação contra a Fazenda Pública ................................ 284 


PROCEDIMENTO DAS AÇÕES DE DANO MORAL 

Petição inicial. Cumulação de pedidos ............................... , 287 

Legitimidade ativa e passiva ................................................ 287 

Propositura perante o Juizado Especial Cível ....................... 288 

Competência. Ação de indenização por dano moral ............ 289 

Competência. Ação de indenização por dano moral 

decorrente de acidente do trabalho ...................................... 289 

Valor da causa ..................................................................... 293 

Valor da causa na ação de reparação de danos morais 

cumulada com danos materiais ............................................ 294 

Prazo prescricional .............................................................. 297 


MODELOS PRÁTICOS 

Ação de indenização. Erro médico ...................................... 301 

Ação de indenização. Erro médico. Hospital e Plano 

de Saúde ............................................................................. 304 


 

 



Ação de indenização. Erro médico. Cirurgia plástica ........... 305 

Ação de indenização. Reparação por dano moral em 

virtude de injúria, difamação ou calúnia ................................ 308 

Ação de indenização. Imputação de fato criminoso .............. 310 

Ação de indenização. Acusação de furto no local de trabalho 314 

Ação de indenização. Acusação de furto contra empregado 316 

Ação de indenização. Ofensa à liberdade pessoal ............... 320 

Ação de indenização. Assalto em ônibus ............................. 324 

Ação de indenização. Buraco na via pública ........................ 326 

Ação de indenização. Morte de torcedor em estádio de 

futebol .................................................................................. 329 

Ação de indenização. Falta de energia elétrica. Corte 

indevido ............................................................................... 333 

Ação de indenização. Acidente com morte ........................... 337 

Ação de indenização. Morte da vítima. Rito sumário ............ 343 

Ação de indenização. Morte. Ação contra o Município .......... 346 

Ação de indenização. Morte de filho menor em acidente ...... 352 

Ação de indenização. Concessionária de energia elétrica. 

Morte de menor .................................................................... 355 

Ação de indenização. Concessionária de energia elétrica. 

Morte de maior .................................................................... 360 

Ação de indenização. Disparo de arma de fogo .................. 364 

Ação de indenização. Dano ocasionado a menor em escola 369 

Ação de indenização. Morte de preso na cela ...................... 373 

Ação de indenização. Erro de laboratório na divulgação 

de exame ............................................................................. 377 

Ação de indenização. Extravio de bagagem em viagem ...... 379 

Ação de indenização. Overbooking ...................................... 382 

Ação de indenização. Extravio de bagagem em 

viagem aérea ....................................................................... 384 

Ação de indenização. Danos causados por cão feroz .......... 388 

Ação de indenização. Assalto em agência bancária ............ 391 

Ação de indenização. Porta giratória de banco .................... 393 

Ação de indenização por dano moral com pedido 

de tutela antecipada. Inclusão do nome no SERASA ............ 396 


Ação de indenização. ct 
Ação de indenização. CI 
Ação de indenização. Pr 
sem causa ................... . 
Ação de indenização. Ct 
Ação de indenização. Ct 
Ação de indenização. Ab 
documento falso ........... .. 
Ação de indenização. Cc 
Ação de indenização. Ex 
Ação de indenização. Tel 
autorização do cliente .... 
Ação de indenização. Nã 
Ação declaratória de ineJ 
de dano moral .............. .. 
Ação declaratória de ine)l 
Ação declaratória com pe 
cheque prescrito ........... .. 

Bibliografia .................. .. 


 

 



i 

'urgia plástica ........... 305 

jano moral em 


jor em estádio de 


ia de energia elétrica . 


ia de energia elétrica . 


atório na divulgação 


agagemem 


ai com pedido 


................................ 308 

ItO criminoso .............. 310 

10 no local de trabalho 314 

rto contra empregado 316 

ade pessoal ............... 320 

lUS ............................. 324 

,ública ........................ 326 


................................... 329 

,a elétrica. Corte 

,................................... 333 

norte........................... 337 

t Rito sumário ............ 343 

Intra o Município .......... 346 

menor em acidente ...... 352 


..................................... 355 


..................................... 360 

ma de fogo .................. 364 

,ado a menor em escola 369 

iO na cela ...................... 373 


...................................... 377 

agagem em viagem ...... 379 

...................................... 382 


...................................... 384 

dos por cão feroz .......... 388 

gência bancária ............ 391 

a de banco .................... 393 


:>me no SERASA ............ 396 


Ação de indenização. Cheque devolvido indevidamente ...... 400 

Ação de indenização. Cheque depositado antecipadamente 402 

Ação de indenização. Protesto indevido. Duplicatas 

sem causa ........................................................................... 404 

Ação de indenização. Cheque com assinatura falsa ............ 409 

Ação de indenização. Cheque pago. Erro grosseiro ............ 410 

Ação de indenização. Abertura de conta com 

documento falso ................................................................... 414 

Ação de indenização. Cobrança antes de vencida a dívida .. 417 

Ação de indenização. Execução contra homônimo .............. 419 

Ação de indenização. Telefone habilitado sem 

autorização do cliente .......................................................... 422 

Ação de indenização. Não conclusão de superior superior .. 427 

Ação declaratória de inexistência de débito e pedido 

de dano moral ...................................................................... 431 

Ação declaratória de inexistência de débito c.c. dano moral 435 

Ação declaratória com pedido de dano moral. Protesto de 

cheque prescrito ................................................................. 442 


Bibliografia .......................................................................... 449 


 

 


