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RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  LAURA 

MARIA DIAS DE FARIA (1º apelante) e BANCO DO BRASIL S/A 

(2º apelante), respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juiz 

de  Direito  da4ª  Vara  Cível  da Comarca de  Goiânia,  Dr.  Aureliano 

Albuquerque  Amorim,  nos  autos  de  Ação  de Indenização  por  Danos 

Morais proposta pela 1ª apelante em desfavor do 2º apelante.

Na  peça  exordial,  a  autora  narra  que,  no  dia 

15/07/2014, por volta do meio dia, ao tentar adentrar a agência 3648 do 

Banco do Brasil,  localizada na Av. T-63, no Setor Nova Suíça, a porta 

giratória  travou,  obstando  a  sua  passagem,  fazendo  com  que  ela 

depositasse  todos  os  pertences  que  estavam  em  sua  bolsa,  no 

compartimento disponibilizado pela agência, porém a porta permanecera 

travada.
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Diz ter pedido ao funcionário que distribuía senhas no 

local e ao segurança, que revistassem a sua bolsa, a fim de que fosse 

constatada a inexistência de objeto metálico, mas ambos disseram que 

não poderiam atender  o  seu pedido  e  tal  situação provocou tumúlto, 

visto que os seus objetos estavam ocupando a caixa coletora, impedindo 

a entrada de outros clientes.

Alega  que,  devido  ao  impasse  criado  e  diante  da 

necessidade de ingressar no estabelecimento bancário,  seus pertences 

foram retirados da caixa e colocados na mesa do gerente, porém ela 

permaneceu  do  lado  de  fora,  ”sendo  tratada  como  uma  verdadeira 

delinquente, que estava sob suspeita, no local da agência do Requerido” 

(f. 04), razão pela qual, ligou para o 190, quando foi orientada a registrar 

a ocorrência e só então, “apareceu o GERENTE-GERAL Dourivan Pereira  

de Abreu, em tom austero, dizendo a Autora, que caso acontece (sic)  

algum evento criminoso no local, que seria INCRIMINADA.” (f. 05)

Afirma que chorou muito e foi submetida a vexame e 

humilhação perante os presentes,  mas o gerente-geral  nada fez  para 

tranquilizá-la, tratando-a como uma criminosa, caracterização a conduta 

ilegal, passivel de indenização.

Ultrapassados  os  regulares  trâmites,  foi  proferida 

sentença de mérito, cujo dispositivo traz o seguinte teor:

Diante  do  exposto,  JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  inicial 
para  CONDENAR   a  ré  ao  pagamento,  a  título  de 
indenização  por  danos  morais,  do  valor  de  R$  5.000,00 
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(cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo 
INPC a partir do arbitramento (Sújula 362 do STJ), e juros 
legais,  a partir  do evento danos (Súmula 54,  do STJ),  a 
serem contabilizados até o efetivo pagamento.
CONDENO  a  ré  ao  pagamento  das  custas  processuais  e 
honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por 
cento) sobre o valor da condenação (...) (f. 95/96)

Não satisfeita, a Autora interpõe apelação (f. 116/133), 

alegando que, embora  tenha sido imposta condenação de R$ 5.000,00 

(cinco  mil  reais)  arbitrada  a  título  de  dano  moral,  esta  não 

corresponderia  ao  tratamento  humilhante  e  vexatório  praticado  pela 

Apelada contra a Apelante.

Entende que o referido valor é irrisório em comparação 

à humilhação e ao constrangimento sofrido pela Apelante, além de não 

ser  razoável  nem  proporcional  à  situação  patrimonial  da  instituição 

financeira, verberando que a indenização  “deve pesar sobre o bolso do 

ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na  

ofensa” (f. 121), colando jurisprudências em reforço à sua tese.

Ao final, requer o provimento do apelo,  bem como a 

majoração dos honorários da sucumbência  para 20% sobre o valor da 

condenação.

Preparo f. 134.

Sem contrarrazões (certidão f. 173v).

Na  sequência,  o  Banco  do  Brasil  S/A também 
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interpõe apelação (f. 139/151) e em suas razões, afirma que o valor da 

indenização mostrou-se inadequado e excessivo à vista da situação que 

deu causa à demanda, alegando que deveria ser sopesada, não somente 

a condição sócio-econômica do ofensor, mas as peculiaridades do caso 

concreto.

Tece considerações que entente relevantes e requer, ao 

final, o provimento do apelo, visando a redução do valor da indenização 

imposta no juízo de primeiro grau.

Juntou documentos (f. 152/161).

Preparo f. 162/163.

Contrarrazões  f. 165/172.

É o relatório,  que submeto à douta revisão.

Goiânia, 12 de agosto de 2.015.

Desembargador GERSON SANTANA CINTRA

  Relator
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COMARCA DE GOIÂNIA

3ª CÂMARA CÍVEL

1ª APELANTE : LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA

2º APELANTE : BANCO DO BRASIL S/A

1º APELADO : BANCO DO BRASIL S/A

2º APELADO : LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA

RELATOR : Desembargador GERSON SANTANA CINTRA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço 

do recurso.

Conforme relatado, trata-se de  duplo  apelo interposto 

por LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA e BANCO DO BRASIL 

S/A, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito 

da  4ª Vara Cível da  Comarca  de Goiânia, Dr.  Aureliano Albuquerque de 

Amorim, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral proposta pela 

1ª apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (2º apelante). 

De acordo com a 1ª Apelante, o valor da indenização 

ficou abaixo do que seria razoável e proporcional, levando-se em conta a 
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situação  sócio-econômica  da  instituição  apelada  e  o  vexame  e 

constrangimento experimentados por ela. 

Pede,  ainda,  a  majoração  dos  honorários  da 

sucumbência para 20% sobre o valor da condenação retificada.

Já o  2º Apelante discursa que, para se encontrar o 

valor adequado, dever-se-ia analisar as peculiaridades do caso concreto, 

ao contrário de buscar o embasamento somente na situação econômica 

do ofensor, acrescentando que o valor arbitrado seria excessivo, razão 

pela qual, deveria ser reduzido.

Registre-se que ambos os recorrentes atacam o mesmo 

ponto da sentença invectivada, qual seja,  o valor da indenização pelo 

dano  moral.  Obviamente,  a  1ª  Apelante  busca  a  majoração  e  o  2º 

Apelante, a redução e nestes termos, os apelos podem ser analisados 

simultaneamente.

Pois bem!  De fato, existe uma notória dificuldade no 

arbitramento da indenização por dano moral, em virtude da ausência de 

critérios objetivos traçados pela lei, de modo a nortear o julgamento e de 

não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, 

em  absoluto,  uma  real  compensação  a  significar  uma  satisfação  ao 

lesado. 

Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, 

estipular  equitativamente  os  valores  devidos,  analisando  as 
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circunstâncias  do  caso  concreto  e  obedecendo  aos  princípios  da 

razoabilidade e da proporcionalidade.

Na prática, para a fixação do valor a ser indenizado, 

deve-se  ter  em mente  que  não  pode  a  indenização  servir-se  para  o 

enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco pode ser insignificante a 

ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao 

seu  caráter  eminentemente  pedagógico,  essencial  para  balizar  as 

condutas sociais.

O  travamento  de  porta  giratória,  por  si  só,  é  fato 

rotineiro e os clientes têm ciência e sabem de antemão, as providências 

que  eles  mesmos  devem  adotar,  no  sentido  de  colaborarem  para a 

desobstrução.

No caso  dos  autos,  porém,  os  fatos  susequêntes  ao 

travamento da porta giratória demonstram que a instituição bancária, na 

pessoa de seus funcionários,  não adotaram as medidas necessárias  a 

evitar  os  constrangimentos  sofridos  pela cliente/Apelante,  vez  que, 

segundo se extrai do B.O. De f. 36, Laura Maria chegou à agência 3646 

do  Banco do Brasil  entre 12h e 12h e 10 minutos e após passar pos 

transtornos e constrangimentos, teria sido atendida por volta das 12h e 

45 minutos.

Foram quase 40 (quarenta) minutos desde a tentativa 

de ingresso no estabelecimento até que o atendimento fosse concluído, 

revelando que os reclames da então cliente ficaram em segundo plano.
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Neste contexto, também, deve ser sopesado o valor da 

indenização.

Eis,  em  situações  análogas, o  pertinente 

pronunciamento da Corte Superior de Justiça:

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL  Nº  704.398  -  SP 
(2015/0077994-8)  RELATOR  :  MINISTRO  RAUL  ARAÚJO 
AGRAVANTE  :  SEVERINO  PEDRO  DE  MEDEIROS 
ADVOGADO :  ADRIMA GALVANO DA CRUZ E  OUTRO (S) 
AGRAVADO :  BANCO BRADESCO S/A  ADVOGADO :  JOSÉ 
CARLOS  GARCIA  PEREZ  E  OUTRO  (S)  DECISÃO   (...). 
Constata-se que os fatos narrados no acórdão paradigma - o 
preposto da agência bancária, de forma inábil e na presença 
de diversas pessoas, fez com que o ora recorrido tivesse 
que retirar até mesmo o cinto e as botas, na tentativa de 
destravar  a  porta  -,  foram  considerados  ensejadores  de 
dano moral(...)  Dessa forma, atento a tais princípios e 
aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal 
de  Justiça,  entendo  que  o  valor  de  R$  15.000,  00 
(quinze mil reais), fixado na sentença, está de acordo 
com as condições sócio-econômicas das partes, com o 
bem jurídico lesado, com a gravidade da lesão e com 
o grau de culpa do ofensor. Diante do exposto, nos 
termos do art. 544, § 4º, II, 'c', do Código de Processo 
Civil, conheço do agravo e dou provimento ao recurso, 
para  julgar  procedente  o  pedido  indenizatório, 
restabelecendo  a  sentença  quanto  ao  valor  da 
indenização,  fixado  em  R$  15.000,00.  A  correção 
monetária incidirá a partir desta data, conforme previsto no 
Súmula 362/STJ, e os juros moratórios a partir da citação. 
Arcará  o  recorrido  com  o  pagamento  das  custas 
processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da 
parte adversa, os quais arbitro no percentual de 10% (dez 
por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 
20, § 3º, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2015. 
Ministro RAUL ARAÚJO Relator 

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - 
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ESTABELECIMENTOBANCÁRIO  -  TRAVAMENTO  DE  PORTA 
GIRATÓRIA  E  AGRESSÕES  VERBAIS  DOSEGURANÇA  DA 
AGÊNCIA  BANCÁRIA  -  HUMILHAÇÃO  E  VEXAME 
PELOIMPEDIMENTO DE INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO 
- DANOS MORAIS - FIXAÇÃO- RAZOABILIDADE - DECISÃO 
AGRAVADA  MANTIDA.  (...) 2.-  Inocorrência  de 
teratologia no caso concreto, em que houve afixação 
em  29.06.2010,  pelo  Tribunal  a  quo,  do  valor  da 
indenizaçãopor  dano  moral,  em  20  (vinte)  salários 
mínimos, consideradas ascircunstâncias do caso e as 
condições  econômicas  das  partes,  para  odano 
consistente em humilhação sofrida pela Agravada por 
ter sidobarrada em porta giratória e ainda ter sofrido 
agressões  verbais  dosegurança da agência  bancária 
do Agravante. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento 
novo capaz de modificar odecidido, que se mantém por seus 
próprios  fundamentos.  4.-  Agravo  Regimental  improvido. 
(STJ  -  AgRg  no  AREsp:  114122  SP  2011/0267022-4, 
Relator:  Ministro  SIDNEI  BENETI,  Data  de  Julgamento: 
26/06/2012,  T3 -  TERCEIRA TURMA,  Data de Publicação: 
DJe 29/06/2012, g.)

Na  esteira  dessas  considerações  e  com  suporte  na 

orientação jurisprudencial do STJ, tenho que o valor da indenização deve 

ser  majorado,  observando-se  a  limitação  da  razoablidade  e  da 

proporcionalidade,  para que valha como medida pedagógica, tendo em 

conta a postura negligente da 2ª Apelante, que não se empenhou em 

logo  resolver  o  problema  que  impedia  o  acesso  da  cliente  nas 

dependências  da  agência  bancária,  apesar  e  ela  ter  tomado  as 

providências  que  a  ela  cabia  e  de  pedir,  sem  sucesso,  que  algum 

funcionário a ajudasse a encontrar a solução.

A  negligência  ou  o  descaso  dos  funcionários  da 

instituição, caracterizada pela excessiva demora para solucionar questão 

trivial  (travamento  de  porta  giratória), resultaram nos  transtornos  e 

constrangimentos, que poderiam ser evitados ou amenizados pela pronta 
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ação dos profissionais designados para tal finalidade.

Em relação ao ônus da sucumbência  versado no 1º 

apelo, o  artigo  20,  § 3º do CPC prescreve que os honorários serão 

fixados em, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte 

por cento) sobre o valor da condenação. Esta regra somente deixa de ser 

aplicada, se a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável.  Não 

sendo o caso dos autos,  não há se falar  em alteração do que restou 

decidido na origem. 

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º 

APELO,  a  fim  de  majorar  a  indenização  pelo  dano  moral  ao 

razoável patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo por 

outro  lado,  inalterado  o  decisum  recorrido  em  relação  aos 

honorários da sucumbência. 

Em  relação  ao  2º  APELO,  NEGO-LHE 

PROVIMENTO, nos termos dos fundamentos já explicitados.

É como voto.

Goiânia, 01 de Setembro de 2015.

Desembargador GERSON SANTANA CINTRA

11                              Relator
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COMARCA DE GOIÂNIA  -  3ª CÂMARA CÍVEL

1ª APELANTE : LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA

2º APELANTE : BANCO DO BRASIL S/A

1º APELADO : BANCO DO BRASIL S/A

2º APELADO : LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA
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EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO 

POR DANO MORAL. PORTA GIRATÓRIA. TRAVAMENTO. 

EXCESSIVA DEMORA PARA RESOLVER O PROBLEMA. 

TRANSTORNOS  E  CONSTRANGIMENTOS 

PROLONGADOS.  MAJORAÇÃO.  FINALIDADE 

PEDAGÓGICA. HONORÁRIOS DA SUCUMBÊNCIA. ART. 

20,  §  3º,  CPC.  ADEQUADO  AO  VALOR  DA  CAUSA. 

MANUTENÇÃO.  1. Para  a  estitulação  do quantum 

indenizatório inerente ao dano moral, as circunstâncias do 

caso concreto  são relevantes, justificando a sua majoração 

dentro  do  razoável,  para  fins  pedagógicos,  se  restar 

evidenciado  que  o  valor  anteriormente  arbitrado  não  se 

apresentava  razoável  à  vista  dos  transtornos  e 

constrangimentos experimentados pela vítima decorrente da 

conduta negligente de quem poderia e deveria solucionar o 

problema.  2. Não se encontrando o valor  da causa nos 

extremos do irrisório ou do valor inestimável, adequado se 

faz o ajuste dos honorários da sucumbência em 10% sobre 

o valor da condenação, nos termos do art. 20, 3º, do CPC. 

3.  1º  APELO  PARCIALMENTE  PROVIDO  E  2º  APELO 

DESPROVIDO. 
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ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de 

Apelação  Cível  nº  361245-66.2014.8.09.0051 (201493612450), 

Comarca de Goiânia.

ACORDAM os  integrantes  da  3ª  Câmara  Cível  da 

terceira turma julgadora  do Egrégio  Tribunal  de Justiça  do Estado de 

Goiás, à unanimidade de votos, em  prover parcialmente o primeiro 

apelo  de  desprover  o  segundo  e  apelo, nos  termos  do  voto  do 

Relator.

VOTARAM, além do Relator, que presidiu a sessão, o 

Dr.  Eudélcio Machado Fagundes (subst.  Des. Itamar de Lima) e  o Dr. 

Fernando de Castro Mesquita (subst. Desa. Beatriz Figueiredo Franco).

 
                         Presente o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wellington 
de Oliveira Costa.

Goiânia, 01 de Setembro de 2015.

Desembargador GERSON SANTANA CINTRA

Relator
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	Afirma que chorou muito e foi submetida a vexame e humilhação perante os presentes, mas o gerente-geral nada fez para tranquilizá-la, tratando-a como uma criminosa, caracterização a conduta ilegal, passivel de indenização.
	Ultrapassados os regulares trâmites, foi proferida sentença de mérito, cujo dispositivo traz o seguinte teor:
	Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR a ré ao pagamento, a título de indenização por danos morais, do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devendo incidir correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Sújula 362 do STJ), e juros legais, a partir do evento danos (Súmula 54, do STJ), a serem contabilizados até o efetivo pagamento.
	CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (...) (f. 95/96)
	Não satisfeita, a Autora interpõe apelação (f. 116/133), alegando que, embora tenha sido imposta condenação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada a título de dano moral, esta não corresponderia ao tratamento humilhante e vexatório praticado pela Apelada contra a Apelante.
	Entende que o referido valor é irrisório em comparação à humilhação e ao constrangimento sofrido pela Apelante, além de não ser razoável nem proporcional à situação patrimonial da instituição financeira, verberando que a indenização “deve pesar sobre o bolso do ofensor como um fator de desestímulo a fim de que não reincida na ofensa” (f. 121), colando jurisprudências em reforço à sua tese.
	Ao final, requer o provimento do apelo, bem como a majoração dos honorários da sucumbência para 20% sobre o valor da condenação.
	Preparo f. 134.
	Sem contrarrazões (certidão f. 173v).
	Na sequência, o Banco do Brasil S/A também interpõe apelação (f. 139/151) e em suas razões, afirma que o valor da indenização mostrou-se inadequado e excessivo à vista da situação que deu causa à demanda, alegando que deveria ser sopesada, não somente a condição sócio-econômica do ofensor, mas as peculiaridades do caso concreto.
	Tece considerações que entente relevantes e requer, ao final, o provimento do apelo, visando a redução do valor da indenização imposta no juízo de primeiro grau.
	Juntou documentos (f. 152/161).
	Preparo f. 162/163.
	Contrarrazões f. 165/172.
	É o relatório, que submeto à douta revisão.
	Goiânia, 12 de agosto de 2.015.
	Desembargador GERSON SANTANA CINTRA
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	Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
	Conforme relatado, trata-se de duplo apelo interposto por LAURA MARIA DIAS PEREIRA DE FARIA e BANCO DO BRASIL S/A, respectivamente, contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Goiânia, Dr. Aureliano Albuquerque de Amorim, nos autos de Ação de Indenização por Dano Moral proposta pela 1ª apelante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (2º apelante).
	De acordo com a 1ª Apelante, o valor da indenização ficou abaixo do que seria razoável e proporcional, levando-se em conta a situação sócio-econômica da instituição apelada e o vexame e constrangimento experimentados por ela.
	Pede, ainda, a majoração dos honorários da sucumbência para 20% sobre o valor da condenação retificada.
	Já o 2º Apelante discursa que, para se encontrar o valor adequado, dever-se-ia analisar as peculiaridades do caso concreto, ao contrário de buscar o embasamento somente na situação econômica do ofensor, acrescentando que o valor arbitrado seria excessivo, razão pela qual, deveria ser reduzido.
	Registre-se que ambos os recorrentes atacam o mesmo ponto da sentença invectivada, qual seja, o valor da indenização pelo dano moral. Obviamente, a 1ª Apelante busca a majoração e o 2º Apelante, a redução e nestes termos, os apelos podem ser analisados simultaneamente.
	Pois bem! De fato, existe uma notória dificuldade no arbitramento da indenização por dano moral, em virtude da ausência de critérios objetivos traçados pela lei, de modo a nortear o julgamento e de não possuir aquele dano reflexo patrimonial, apesar de não lhe recusar, em absoluto, uma real compensação a significar uma satisfação ao lesado.
	Compete ao julgador, segundo o seu prudente arbítrio, estipular equitativamente os valores devidos, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
	Na prática, para a fixação do valor a ser indenizado, deve-se ter em mente que não pode a indenização servir-se para o enriquecimento ilícito do beneficiado, tampouco pode ser insignificante a ponto de não recompor os prejuízos sofridos, nem deixar de atender ao seu caráter eminentemente pedagógico, essencial para balizar as condutas sociais.
	O travamento de porta giratória, por si só, é fato rotineiro e os clientes têm ciência e sabem de antemão, as providências que eles mesmos devem adotar, no sentido de colaborarem para a desobstrução.
	No caso dos autos, porém, os fatos susequêntes ao travamento da porta giratória demonstram que a instituição bancária, na pessoa de seus funcionários, não adotaram as medidas necessárias a evitar os constrangimentos sofridos pela cliente/Apelante, vez que, segundo se extrai do B.O. De f. 36, Laura Maria chegou à agência 3646 do Banco do Brasil entre 12h e 12h e 10 minutos e após passar pos transtornos e constrangimentos, teria sido atendida por volta das 12h e 45 minutos.
	Foram quase 40 (quarenta) minutos desde a tentativa de ingresso no estabelecimento até que o atendimento fosse concluído, revelando que os reclames da então cliente ficaram em segundo plano.
	Neste contexto, também, deve ser sopesado o valor da indenização.
	Eis, em situações análogas, o pertinente pronunciamento da Corte Superior de Justiça:
	AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 704.398 - SP (2015/0077994-8) RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO AGRAVANTE : SEVERINO PEDRO DE MEDEIROS ADVOGADO : ADRIMA GALVANO DA CRUZ E OUTRO (S) AGRAVADO : BANCO BRADESCO S/A ADVOGADO : JOSÉ CARLOS GARCIA PEREZ E OUTRO (S) DECISÃO (...). Constata-se que os fatos narrados no acórdão paradigma - o preposto da agência bancária, de forma inábil e na presença de diversas pessoas, fez com que o ora recorrido tivesse que retirar até mesmo o cinto e as botas, na tentativa de destravar a porta -, foram considerados ensejadores de dano moral(...) Dessa forma, atento a tais princípios e aos parâmetros estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça, entendo que o valor de R$ 15.000, 00 (quinze mil reais), fixado na sentença, está de acordo com as condições sócio-econômicas das partes, com o bem jurídico lesado, com a gravidade da lesão e com o grau de culpa do ofensor. Diante do exposto, nos termos do art. 544, § 4º, II, 'c', do Código de Processo Civil, conheço do agravo e dou provimento ao recurso, para julgar procedente o pedido indenizatório, restabelecendo a sentença quanto ao valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00. A correção monetária incidirá a partir desta data, conforme previsto no Súmula 362/STJ, e os juros moratórios a partir da citação. Arcará o recorrido com o pagamento das custas processuais, além dos honorários advocatícios do patrono da parte adversa, os quais arbitro no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 20, § 3º, do CPC. Publique-se. Brasília, 15 de maio de 2015. Ministro RAUL ARAÚJO Relator
	AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - ESTABELECIMENTOBANCÁRIO - TRAVAMENTO DE PORTA GIRATÓRIA E AGRESSÕES VERBAIS DOSEGURANÇA DA AGÊNCIA BANCÁRIA - HUMILHAÇÃO E VEXAME PELOIMPEDIMENTO DE INGRESSAR NO ESTABELECIMENTO - DANOS MORAIS - FIXAÇÃO- RAZOABILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...) 2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que houve afixação em 29.06.2010, pelo Tribunal a quo, do valor da indenizaçãopor dano moral, em 20 (vinte) salários mínimos, consideradas ascircunstâncias do caso e as condições econômicas das partes, para odano consistente em humilhação sofrida pela Agravada por ter sidobarrada em porta giratória e ainda ter sofrido agressões verbais dosegurança da agência bancária do Agravante. 3.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar odecidido, que se mantém por seus próprios fundamentos. 4.- Agravo Regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 114122 SP 2011/0267022-4, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 26/06/2012, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2012, g.)
	Na esteira dessas considerações e com suporte na orientação jurisprudencial do STJ, tenho que o valor da indenização deve ser majorado, observando-se a limitação da razoablidade e da proporcionalidade, para que valha como medida pedagógica, tendo em conta a postura negligente da 2ª Apelante, que não se empenhou em logo resolver o problema que impedia o acesso da cliente nas dependências da agência bancária, apesar e ela ter tomado as providências que a ela cabia e de pedir, sem sucesso, que algum funcionário a ajudasse a encontrar a solução.
	A negligência ou o descaso dos funcionários da instituição, caracterizada pela excessiva demora para solucionar questão trivial (travamento de porta giratória), resultaram nos transtornos e constrangimentos, que poderiam ser evitados ou amenizados pela pronta ação dos profissionais designados para tal finalidade.
	Em relação ao ônus da sucumbência versado no 1º apelo, o artigo 20, § 3º do CPC prescreve que os honorários serão fixados em, no mínimo, 10% (dez por cento) e, no máximo, 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. Esta regra somente deixa de ser aplicada, se a causa for de pequeno valor ou de valor inestimável. Não sendo o caso dos autos, não há se falar em alteração do que restou decidido na origem.
	Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO 1º APELO, a fim de majorar a indenização pelo dano moral ao razoável patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo por outro lado, inalterado o decisum recorrido em relação aos honorários da sucumbência.
	Em relação ao 2º APELO, NEGO-LHE PROVIMENTO, nos termos dos fundamentos já explicitados.
	É como voto.
	Goiânia, 01 de Setembro de 2015.
	Desembargador GERSON SANTANA CINTRA
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	ACÓRDÃO
	VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 361245-66.2014.8.09.0051 (201493612450), Comarca de Goiânia.
	ACORDAM os integrantes da 3ª Câmara Cível da terceira turma julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, à unanimidade de votos, em prover parcialmente o primeiro apelo de desprover o segundo e apelo, nos termos do voto do Relator.
	VOTARAM, além do Relator, que presidiu a sessão, o Dr. Eudélcio Machado Fagundes (subst. Des. Itamar de Lima) e o Dr. Fernando de Castro Mesquita (subst. Desa. Beatriz Figueiredo Franco).
	
	Presente o ilustre Procurador de Justiça, Dr. Wellington de Oliveira Costa.
	Goiânia, 01 de Setembro de 2015.
	Desembargador GERSON SANTANA CINTRA
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