
EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DO JUIZADO 

ESPECIAL 

 

 

 

 
 PAULO LOPES PINHEIRO, brasileiro, solteiro, construtor, portador da 

Cédula de Identidade nº 20.790.610-S, inscrito no CPF sob o nº 968237718/87, residente e 

domiciliado na Rua Dona Maria Umbelina Couto nº 506 Bairro: Taquaral, CEP 13076-01, 

Campinas-SP, por seu advogado infra-assinado, conforme instrumento de procuração anexo 

(doc. anexo), vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, propor: 

 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE 

TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE. 

 

 

em face de BANCO SANTANDER S/A portador do CNPJ: 

90.400.888/0001-42 domiciliado na Av Jucelino Kubitscheck nº 2235 , Bairro Vila 

Olímpia, CEP: 04543-011 São Paulo/SP , pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos:  

 

 

I- DOS FATOS 

  

Na data de 26/05/2022 PAULO LOPES PINHEIRO foi surpreendido ao 

tentar iniciar login em sua conta bancária através de seu aparelho celular por notícia de 

que sua conta no banco Santander havia sido bloqueada. Paulo tinha o montante de 

aproximadamente R$ 8.900,00 reais em sua conta bancária (Conta: 01009953-3; 

Agência: 0848). 

 

Mediante tal fato Paulo realizou contato telefônico com a central de 

atendimento e foi informado de que deveria ir presencialmente até uma Agência 

Santander para que fossem esclarecidos os fatos, porém, mediante caso fortuito e força 

maior ele não conseguiu ir até a agência, haja vista que sua genitora faleceu em 



06/06/2022 (declaração de óbito anexa) e o mesmo não se encontrava em condições 

psicológicas e físicas de ir até a agência tendo em vista o grande trauma cujo havia 

sofrido. 

 

O autor solicitou que um amigo de sua confiança fosse até a agencia 

para que pudesse lhe passar o que havia acontecido, e esclarecer eventual bloqueio, 

porém, a instituição bancária apenas o notificou que o bloqueio havia acontecido tendo 

em vista a análise do sistema anti-fraude do próprio banco e que não haveria o 

desbloqueio da conta do autor. 

Salienta-se que Paulo possui cartão de crédito com a mesma instituição 

bancária (Santander), onde está vinculada a conta bloqueada, dessa forma faz 

pagamentos recorrentes de sua fatura através de débito automático, ocorre que, tendo 

em vista que sua conta encontra-se bloqueada não houve pagamento da fatura de seu 

cartão de final 5244 haja vista que todo o seu dinheiro se encontra bloqueado, não tendo 

a parte autora como efetuar o pagamento de seu cartão de crédito. Tal fato permaneceu 

mesmo ocorrendo o esclarecimento do Sr Paulo a instituição a respeito do acontecido. 

 

Ante o exposto, Paulo começou a receber cobranças em seu e-mail 

ameaçando-o de inserir seu nome em órgãos de proteção ao crédito, haja vista que o 

pagamento não foi feito pelo presente fato que originaliza tal demanda, todo dinheiro de 

Sr Paulo encontra-se bloqueado. (E-mail anexo nos autos). 

 

Insistentemente, no dia 14 de Junho de 2022 Paulo foi até a agência 

Santander e foi novamente informado que o bloqueio ocorreu mediante o sistema anti-

fraude e não iria ser realizado o desbloqueio dos valores. É de suma importância 

ressaltar que Paulo, pessoa de idade, foi devidamente exposto a riscos atuais (Covid-19) 

para resolver litígio cujo não há motivação pertinente para sua existência. Ressalta-se 

também que ao tentar resolver o litígio na agência Paulo foi extremamente mal tratado, 

humilhado e desrespeitado, oportunidade em que poderá ser comprovada através do 

circuito de câmeras de segurança interno da agência.  

 

Após passar todo esse transtorno e humilhação e não restando 

alternativa cabível Paulo realizou reclamação junto ao Banco Central, porém não obteve 

retorno até o presente momento. (Vide documento em anexo). 



 

Insta salientar que mesmo após o ocorrido Paulo também realizou 

reclamação na ouvidoria, porém também não obteve retorno a cerca do caso. 

 

Em suma, mesmo com todos os transtornos sofridos, e danos causados 

o Autor buscou de todas as formas possíveis uma solução pacífica para resolver o 

presente caso, porém, sem sucesso. 

 

Deste modo, diante da inércia da requerida em reparar os danos 

causados, socorre-se a autora do manto do Poder Judiciário, com vistas a obter a 

necessária tutela jurisdicional. 

 

As tentativas de composição amigável restaram-se infrutíferas, 

existindo dessa forma razões para impor a presente ação de ressarcimento de danos 

morais com tutela antecipada de urgência. 

 

II- DO DIREITO 

 

Mediante o exposto, refere-se em seu artigo 300 do Código de Processo 

Civil a cerca da tutela antecipada de urgência. 

 

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. 

 

Conforme discorre o art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência 

antecipada em caráter antecedente será concedida, desde que preenchidos os requisitos 

inerentes ao instituto, quais sejam: a) Probabilidade do Direito; b) Perigo da 

Demora/Dano. Posto isto, passamos a expor. 

 

II.I- DA PROBABILIDADE DO DIREITO 

Mediante exposto, nota-se que o autor encontra-se com sua conta 

bancária bloqueada, não podendo efetuar pagamentos, movimentações e muito menos 

efetuar o pagamento de seu cartão de crédito com vínculo a mesma conta bancária, haja 



vista que não tem condições além daquelas bloqueadas através do banco Santander para 

efetuar pagamento da fatura de seu cartão de crédito. 

O presente requisito é de suma importância haja vista que sua aplicação 

no caso concreto é nítida, mediante fato de que o bloqueio de sua conta bancária foi 

feito de forma ilegal e sem justificativa cabível, acarretando em prejuízo financeiro para 

o autor e suprimindo seu direito de permanecer com dinheiro cujo tem origem lícita e é 

de sua propriedade. 

Deste modo, importa dizer que o autor teve seu direito de permanecer 

com seu bem suprimido, ocorrendo plena violação do Artigo 5º, caput da CF, onde 

discorre: 

Art.5º, Caput, CF–“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no País a inviolabilidade 

do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos 

termos seguintes;”. 

 

II.II- DO PERIGO DA DEMORA/DANO 

Salienta-se novamente que a conta bancária de Paulo se encontra 

completamente bloqueada, dessa forma o autor não conseguiu efetuar pagamento de seu 

cartão de crédito, recebendo eventuais cobranças e ameaças de inserir seu nome em 

órgãos de proteção ao crédito. 

Dessa forma, é nítido o quão prejudicial será a demora processual para 

resolver o presente litígio visto que o seu nome será “sujo” sem que ocorra a 

possibilidade de negociação ou justificativa cabível.  

O dano citado irá acarretar não só em prejuízos materiais, mas também 

em danos psicológicos, haja vista que o autor acabou de sofrer grande perda em sua 

família e encontra-se em momento de extrema fragilidade, fazendo com que haja 

necessidade de preocupações exorbitantes com algo que não deveria nem ter existido. 

Por derradeiro, cabe salientar que à medida solicitada não coaduna com 

a hipótese supracitada no artigo 300, § 3 do CPC, onde se trata da irreversibilidade a 

decisão, haja vista que há dano expresso mediante a parte autora e caso não seja 

reparado só causará transtorno maior. 

 

II.III- DA PRÁTICA ABUSIVA DO BLOQUEIO DE CONTA 



No que se refere ao bloqueio da conta de Paulo, nota-se que não houve 

justificativa cabível até o presente momento para que fosse efetuado tal bloqueio. A 

agência Santander apenas usa como justificava o sistema anti-fraude, porém não ocorreu 

nenhuma movimentação suspeita cujo justificasse tal conduta.  

No que tange a entendimento jurisprudencial sobre o tema, discorre: 

 

CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO 

DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. 1) O bloqueio de 

conta bancária sem ordem judicial e fundada e procedimento interno de 

apuração administrativa de suposta fraude reputa-se indevido. 2) Em tal 

situação, fica caracterizada a responsabilidade da instituição financeira 

responsável pelo bloqueio e configurados os danos morais suportados pela 

parte autora, considerando os imensuráveis prejuízos decorrentes do 

impedimento da movimentação regular da conta bancária por longo período de 

tempo, utilizada para fins profissionais da cessão de cotas de consórcios. 3) A 

indenização arbitrada pelo Juízo de origem, amolda-se aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como às peculiaridades do caso 

concreto, não se mostrando adequada ou sequer razoável a redução pretendida 

pelo recorrente, sob pena de inviabilizar o alcance dos objetivos do instituto 

da reparação civil. 4) Recurso conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. 

(TJ-AP RECURSO INOMINADO RI 00563992720198030001 AP -TJ-AP). 

 

Insta salientar também que Paulo enquadra-se como pessoa idosa 

mediante o que está estabelecido no estatuto do idoso. 

 

Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) 

“Art. 1º É instituído o Estatuto do Idoso, destinado a regular os direitos 

assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. 

 

 Dessa forma, apenas ressalta-se de que os fatos ocorridos com Paulo 

são extremamente equívocos, e desnecessários, haja vista que apenas está forçando o 

autor a lidar com conflitos cujo não há mera explicação para sua existência, forçando-o 

a se expor mediante situação de risco presente no Brasil (Covid 19) ao solicitar 

necessidade de comparecimento em agência, e criando conflitos novos em sua vida, haja 



vista que teve uma grande perda recentemente e ainda não conseguiu recuperar toda a 

sua sanidade mental e física, ademais, fato que só o deixou pior haja vista sua 

preocupação com seu nome, contas e sua reputação tendo em vista as ameaças de 

“sujar” seu nome mediante os órgãos de proteção ao crédito.  

  

II.IV- DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA RÉ  E O DEVER DE 

INDENIZAR 

Havendo nítida demonstração de prejuízo para parte autora denota-se 

que o mesmo sofreu danos tanto de caráter moral quanto de cunho material, discorre 

Jurisprudência a cerca de caso próximo. 

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA. BLOQUEIO INDEVIDO DE CONTA BANCÁRIA. 

AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO AO CLIENTE. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. PRINCÍPIOS DA 

PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSOS 

CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. A responsabilidade civil das 

instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, nos 

termos do art 14 do Código de Defesa do Consumidor, com fundamento na 

teoria do risco da atividade. 2. No caso em apreço, houve lesão a bem jurídico 

extrapatrimonial, contigo nos direitos de personalidade, haja vista que o banco 

réu agiu indevidamente criando verdadeiro tormento ao autor, que teve sua 

renda temporariamente comprometida, haja vista o bloqueio indevido de sua 

conta corrente, por quase 1 (um) mês, sem qualquer esclarecimento ou 

informação sobre o motivo de tal bloqueio. Assim, tem-se que essa situação 

extrapola a esfera do mesmo dissabor, dando ensejo à indenização por dano 

moral, uma vez que rompeu a fronteira do tolerável para alcançar a dignidade 

do requerente, conforme estabelece o art 1º da CF. 3. A indenização a títulos 

de danos morais tem caráter dúplice, uma vez que deseja ensejar a reparação 

do abalo extrapatrimonial suportado pela parte, sem, contudo, se afastar do 

caráter pedagógico punitivo, com o propósito de inibir a reiteração de 

condutas similares. Há de ser imposta, especialmente com fundamento nos 

princípios constitucionais da razoabilidade ou da proporcionalidade. 4. O 

arbitramento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro 



mil reais) está de acordo com as peculiaridades do caso concreto, bem como 

atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o 

autor não comprovou a ocorrência de maiores constrangimentos a justificar o 

aumento do quantum indenizatório arbitrado em primeiro grau, nem o réu 

demonstrou a culpa exclusiva do correntista pela restrição indevida, único 

fator que excluiria a responsabilidade objetiva da instituição financeira. 5. 

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJ-DF- 

07153525820188070000 DF 0715352-58-2018.8.07.0000 TJ-DF). 

 

Há entendimento jurisprudencial a cerca do caso no constante. 

 

CONSUMIDOR, RESPONSABILIDADE CIVIL. BLOQUEIO INDEVIDO 

DE CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL. 1) O bloqueio de 

conta bancária sem ordem judicial e fundada em procedimento interno de 

apuração administrativa de suposta fraude reputa-se indevido. 2) Em tal 

situação, fica caracterizada a responsabilidade da instituição financeira 

responsável pelo bloqueio e configurados os danos morais suportados pela 

parte autora, considerando os imensuráveis prejuízos decorrentes do 

impedimento da movimentação regular da conta bancária por longo período de 

tempo, utilizada para fins de recebimento de proventos. 3) A indenização 

arbitrada pelo Juízo de origem, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

amolda-se aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como 

às peculiaridades do caso concreto, não se mostrando adequada ou sequer 

razoável a pretensão de redução formulada pelo recorrente, sob pena de 

inviabilizar o alcance dos objetivos do instituto da reparação civil. 4) Recurso 

conhecido e não provido. 5) Sentença mantida. (TJ-AP- RECURSO 

INOINADO RI 00234573920198030001 AP –TJ-AP). 

 

O ato ilícito é conduta conflitante com o ordenamento pátrio. Violar 

direito é, via de regra, transgredir norma imposta. 

 

 A conduta praticada pelo réu, conforme dispositivos avocados, 

 afrontou direito da autora causando-lhe dano, o que, por conseguinte, carece de 

reparação. 



 

Portanto, requer-se, desde já, que o quantum indenizatório referente aos 

danos morais experimentados pelo Autor possa ser arbitrado, por este douto Juízo, no 

valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), tendo em vista as particularidades do presente 

caso e o desrespeito do Réu para com as normas. 

 

III-DOS PEDIDOS 

 

Diante o exposto, requer a Vossa Excelência: 

 

a) A concessão de tutela provisória de urgência em caráter antecedente, compelindo o 

banco Santander na obrigação de fazer o desbloqueio de conta bancária, com fulcro nos 

artigos 300 do CPC, § 3 º da Lei nº 8.078/90. 

 

b) A citação da requerida para que possa responder a presente ação. 

 

c) Deferida a tutela, requer seja concedido prazo de 15 (quinze) dias ou prazo maior que 

o juízo fixar para se necessário promover o aditamento da presente demanda conforme 

art. 303, § 1º, I, do CPC/15, igualmente caso não haja deferimento ante a possível 

ausência de pressupostos; 

 

d) A condenação da requerida no pagamento de honorários advocatícios e custas 

processuais, posta dicção dos arts. 82 e 85 do CPC/15; 

 

e) Que ao final sejam julgados totalmente procedentes os pedidos solicitados; 

 

f) Conceder a inversão do ônus da prova em favor do autor, nos moldes descritos no 

Código de Defesa do Consumidor em seu Artigo 6º inciso VIII; 

 

g) Tendo em vista a gravidade da demanda solicitada o autor opa pela não realização da 

audiência de conciliação e mediação, em conformidade com o artigo 319, inciso VII, do 

Código de Processo Civil. 

 



h) Requer condenação da parte ré no pagamento de R$ 10.000,00 (Dez mil reais) 

referentes a dano moral ocasionado. 

 

 

 

 

IV-DO VALOR DA CAUSA 

 

Dá-se à causa o valor de R$ 18.900,00 (Dezoito mil e novecentos reais). 

 

 

 Termos em que, 

 Pede deferimento. 

 

                      Valinhos-SP, 27 de Junho de 2022. 

 

                               

 

_____________________________________ 

Dr 

Advogado-OAB nº 

 


