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indenização por danos morais e materiais. Direito do consumidor. Compra de notebook com defeito. Falha na prestação do 
serviço.Prejuízo material e dano moral causado à autora. Procedência dos pedidos.Recurso da autora apenas para majorar a 
indenização pelo dano moral e os honorários advocatícios.A autora adquiriu um notebook que apresentou diversos defeito ainda no 
período de vigência da garantia estendida, os quais não foram solucionados pelos réus.A sentença julgou procedente a pretensão 
autoral e condenou a parte demandada a pagar indenização pelo dano material e pelo dano moral, este na quantia de R$ 2.000,00, 

cujo valor a demandante entende ser irrisório.O valor fixado na sentença se mostra proporcional à falha do serviço, não havendo 
que ser majorado, além de atender à finalidade compensatória (art. 944, caput, do Código Civil), bem como ao componente 
punitivo-pedagógico que visa a impulsionar às sociedades empresárias a melhoria de seus serviços. Incidência da Súmula 343 deste 
Tribunal.Manutenção da sentença.  Conclusões:  Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des 
Relator. 
 
 045. APELAÇÃO 0028492-38.2012.8.19.0208  Assunto: Esbulho / Turbação / Ameaça / Posse / Coisas / DIREITO CIVIL 
Origem: MEIER REGIONAL 5 VARA CIVEL Ação: 0028492-38.2012.8.19.0208 Protocolo: 3204/2018.00571328 - APELANTE: 
RAIMUNDA DA PAZ MODESTO DA SILVA APELANTE: LUIZ SIQUEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR APELANTE: RICARDO LUIZ SIQUEIRA 
DO NASCIMENTO APELANTE: PRISCILA SIQUEIRA DO NASCIMENTO APELANTE: IFANESSA DO ROSARIO DO NASCIMENTO 
ADVOGADO: DEFENSORIA PUBLICA OAB/DP-000004 APELADO: IRENE DO NASCIMENTO ADVOGADO: ROGÉRIO DE CARVALHO 
BUSCH OAB/RJ-095803  Relator: DES. FERDINALDO DO NASCIMENTO  Funciona:  Defensoria Pública Ementa: Apelação Cível nº 
0028492-38.2012.8.19.0208Apelante: Raimunda da Paz Modesto da Silva Apelante: Luiz Siqueira do Nascimento Junior Apelante: 
Ricardo Luiz Siqueira do Nascimento Apelante: Priscila Siqueira do Nascimento Apelante: Ifanessa do Rosario do Nascimento 
Apelada: Irene do NascimentoRelator Des. Ferdinaldo Nascimento Apelação cível. Ação reivindicatória. A autora é legítima 
proprietária de imóvel onde residia com seus pais e irmãos. Em decorrência de desavenças com um dos seus irmãos, saiu do bem e 
deixou que este lá residisse com sua esposa e filhos.Ao pretender reaver o bem, o demandado criou diversos obstáculos.A sentença 
deferiu a imissão da autora na posse do imóvel e condenou o réu ao pagamento de indenização pela ocupação indevida do 
bem.Recurso do demandado, que veio a falecer depois da interposição do apelo. Habilitação dos herdeiros.O juízo indeferiu a oitiva 
dos filhos do réu com base no óbice previsto no art. 405 e §2º do CPC/73. Conquanto alegue violação ao princípio da igualdade em 
razão das suas irmãs terem sido ouvidas como testemunhas, aquele não se insurgiu oportunamente, pois, nos termos do art.523, 
§3º, do CPC/73, vigente à época da AIJ, das decisões interlocutórias proferidas na audiência de instrução e julgamento caberá 
agravo na forma retida.Ainda que assim não fosse, tendo em vista que o próprio judiciário pode determinar a produção de prova que 
considere indispensável, cabia ao demandado comprovar a necessidade da oitiva dos seus filhos. Todavia, assim não o fez quando 
compareceu à assentada de fls. 134, ao oferecer contestação, ao juntar o rol de testemunhas, ao comparecer à AIJ, mediante 
alegações finais, que sequer foram apresentadas (fls. 226) e nem mesmo em suas razões recursais.A autora demonstrou ser a 
legítima proprietária do bem. A posse da parte ré é oriunda da autorização daquela em permitir que seu irmão e a família deste lá 
morassem, não havendo qualquer configuração de animus domini.Também não há prova da realização de 
benfeitorias.Desprovimento do recurso. Manutenção da sentença.  Conclusões:  Por unanimidade, negou-se provimento ao recurso, 
nos termos do voto do Des Relator. 
 
 046. APELAÇÃO 1652408-02.2011.8.19.0004  Assunto: Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito / Formação, Suspensão 
e Extinção do Processo / DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO Origem: SAO GONCALO 5 VARA CIVEL Ação: 
1652408-02.2011.8.19.0004 Protocolo: 3204/2018.00589263 - APELANTE: ASOCIAÇAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E 
CULTURA ADVOGADO: GABRIELA VITORIANO ROÇADAS PEREIRA OAB/RJ-085760 ADVOGADO: WALLACE SALGADO DE OLIVEIRA 
OAB/RJ-090290 APELADO: VIVIANE DE ASSIS MEDEIROS ADVOGADO: DEFENSOR PÚBLICO OAB/TJ-000002  Relator: DES. 
FERDINALDO DO NASCIMENTO  Funciona:  Defensoria Pública Ementa: Apelante:ASSOCIACÃO SALGADO DE OLIVEIRA 
DEEDUCACÃO E CULTURAApelado: VIVIANE DE ASSIS MEDEIROSRELATOR: DESEMBARGADOR FERDINALDO 
NASCIMENTOAPELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.Feito paralisado. Regular intimação da parte interessada. Inércia da autora em 
cumprir as determinações do Juízo. Sentença a quo que julgou extinto o feito na forma do art. 485, III do NCPC. Apelo ofertado pela 
demandante. Sentença bem lançada. Apesar de regularmente instada pelo Juízo por meio de AR enviado para o endereço constante 
na inicial, conforme fls. 72/73, a fim de dar andamento ao feito sob pena de extinção, a parte interessada quedou-se inerte, pelo 
que, deve ser mantida a sentença terminativa, tal como lançada. Prevalência do princípio constitucional da razoável duração dos 
processos judiciais, devendo ser mantida a sentença terminativa, pois é certo que a autora não pode se valer da própria torpeza. 
Ademais, segundo o disposto no artigo 274, parágrafo único do NCPC, presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, sendo certo que constitui dever da parte manter seu 
endereço atualizado sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva (art. 77, V, NCPC). Sentença terminativa que 
não obsta o ingresso de nova demanda de cunho meramente patrimonial. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.  Conclusões:  Por 
unanimidade, negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto do Des Relator. 
 
 047. APELAÇÃO 0001453-65.2018.8.19.0205  Assunto: Bancários / Contratos de Consumo / DIREITO DO CONSUMIDOR 
Origem: CAMPO GRANDE REGIONAL 7 VARA CIVEL Ação: 0001453-65.2018.8.19.0205 Protocolo: 3204/2018.00630529 - 
APELANTE: NEVES SOARES ADVOGADO: MARIANA SANTOS DE MELLO SILVA OAB/RJ-119881 ADVOGADO: ELIANA SOARES DA 
MOTA GOMES OAB/RJ-151438 APELADO: BANCO SANTANDER BRASIL S.A. ADVOGADO: JOÃO THOMAZ PRAZERES GONDIM 
OAB/RJ-062192  Relator: DES. VALERIA DACHEUX NASCIMENTO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO 
DO CONSUMIDOR. BANCO SANTANTER BRASIL S.A. SERVIÇO DE CHEQUE ESPECIAL / LIS. LIBERALIDADE DE DEZ DIAS DO 
CRÉDITO SEM A INCIDÊNCIA DE COBRANÇA DE JUROS. ALEGAÇÃO DE QUE NÃO PODERIA EXISTIR LIBERAÇÃO DE "CHEQUE 
ESPECIAL" POR SE TRATAR DE CONTA SALÁRIO. Conforme se verifica nos autos, a natureza da conta aberta pela Autora junto ao 
Banco Réu não é de conta salário, mas sim de conta corrente com contratação de produtos e serviços, como limite de cheque 
especial e cartão de crédito, bem como outros serviços que evidenciam que a conta da autora é uma conta normal, conforme se 
observa dos documentos carreados pela própria autora em sua peça inicial. Note-se ainda que não há qualquer prova nos autos de 
que a autora teria solicitado o cancelamento do serviço, o que indica a inexistência de falha na prestação de serviço do Apelado. 
CONSUMIDOR NÃO ESTÁ ISENTO DA OBRIGAÇÃO DE COMPROVAR MINIMAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. 
SÚMULA 330 DO TJRJ. PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.  Conclusões:  Por unanimidade, negou-se provimento 
ao recurso, nos termos do voto do Des Relator. 
 
 048. AGRAVO DE INSTRUMENTO - CÍVEL 0058727-20.2018.8.19.0000  Assunto: Inventário e Partilha / Sucessões / DIREITO 
CIVIL Origem: CAPITAL 1 VARA ORFAOS SUC Ação: 0104226-24.2018.8.19.0001 Protocolo: 3204/2018.00601377 - AGTE: JULIANA 
LIPPI DE LUCA ADVOGADO: ROBERTA TOLEDO BARCELLOS OAB/RJ-159084  Relator: DES. JUAREZ FERNANDES FOLHES 
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVENTÁRIO DOS BENS DA GENITORA DA AGRAVANTE. DECISÃO DO 
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