
 

 

Superior Tribunal de Justiça

RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.479 - RJ (2008/0261330-5)
  

RELATOR : MINISTRO MARCO BUZZI
RECORRENTE : PEDRO DE VASCONCELOS TORRES DANTAS 
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO    

ALICE MOREIRA FRANCO E OUTRO(S)
RECORRIDO : JORGE HENRIQUE LOPES DA CUNHA 
ADVOGADOS : EDUARDO ANTÔNIO KALACHE E OUTRO(S)   

ANDRE DINIS ANGELO    
MARCELO DINIS MARQUES DA COSTA BRAGA 

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO 
FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - ACÓRDÃO ESTADUAL 
DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A 
FIM DE MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RÉU.
Hipótese em que julgada procedente a pretensão indenizatória 

deduzida pela vítima contra o autor de agressão física ocorrida 
em casa de diversões noturna, fixado o valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 
(quantia inferior à pleiteada na inicial).

Apelação da parte ré, na qual alega não configurado o dano 
moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum 
indenizatório arbitrado na sentença. Recurso adesivo interposto 
pelo autor, voltado à majoração da retrocitada quantia.

Tribunal estadual que não provê o recurso do réu e acolhe 
parcialmente a insurgência adesiva, de modo a majorar a 
indenização para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

1. Para fins do artigo 543-C do CPC: O recurso adesivo pode 
ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada 
procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor 
inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse 
recursal do demandante em ver majorada a condenação, 
hipótese caracterizadora de sucumbência material.

2. Ausência de conflito com a Súmula 326/STJ, a qual se 
adstringe à sucumbência ensejadora da responsabilidade pelo 
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

3. Questão remanescente: Pedido de redução do valor fixado a 
título de indenização por danos morais. Consoante cediço no 
STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias 
ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto 
tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, no qual 
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arbitrado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão da 
injusta agressão física sofrida pelo autor em casa de diversões 
noturna. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, desprovido. Acórdão submetido ao rito do artigo 543-C 
do CPC e da Resolução STJ 8/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as acima 
indicadas, acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, 
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso e, nessa parte, negar-lhe  
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. 

Os  Srs. Ministros Felix Fischer, Laurita Vaz, João Otávio de Noronha, 
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Herman Benjamin, Napoleão Nunes 
Maia Filho, Jorge Mussi, Luis Felipe Salomão, Mauro Campbell Marques, Benedito 
Gonçalves e Raul Araújo votaram com o Sr. Ministro Relator. 

Ausentes, justificadamente, a Sra. Ministra Nancy Andrighi e o Sr. Ministro 
Og Fernandes.

Sustentou oralmente o Dr. Pedro Ivo Jourdan Gomes Bobsin pelo recorrente.

Brasília (DF), 04 de março de 2015 (Data do Julgamento)

MINISTRO FRANCISCO FALCÃO 
Presidente

MINISTRO MARCO BUZZI 
Relator
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.479 - RJ (2008/0261330-5)
RECORRENTE : PEDRO DE VASCONCELOS TORRES DANTAS 
ADVOGADOS : ANTONIO CARLOS DANTAS RIBEIRO    

ALICE MOREIRA FRANCO E OUTRO(S)
RECORRIDO : JORGE HENRIQUE LOPES DA CUNHA 
ADVOGADO : MARCELO DINIS MARQUES DA COSTA BRAGA E OUTRO(S)

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): Cuida-se de recurso 

especial, interposto por PEDRO DE VASCONCELOS TORRES DANTAS, com amparo 

nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional, no intuito de reformar acórdão 

proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro.

Originariamente, JORGE HENRIQUE LOPES DA CUNHA ajuizou ação 

ordinária em face do ora recorrente, postulando indenização por dano moral decorrente 

de injusta agressão física ocorrida em casa de diversões noturna. Pleiteou, na ocasião, 

o arbitramento do quantum  "em valor não inferior ao correspondente a 150 (cento e 

cinquenta) salários mínimos" (fl. e-STJ 17).

Sobreveio sentença de procedência da pretensão deduzida na inicial, 

condenando o réu ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos 

morais, com correção monetária a partir do arbitramento e juros moratórios de 1% (um 

por cento) ao mês, contados desde o evento danoso, na forma da Súmula 54/STJ. Os 

honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação.

Eis o fundamento adotado pelo magistrado de primeiro grau quando do 

arbitramento da indenização por dano moral:

  (...) no caso em tela os danos morais são evidentes, haja vista que o 
autor sofreu agressão física praticada pelo réu dentro de uma boate, ou 
seja, na presença de outras pessoas, o que causa humilhação a 
qualquer jovem.
  A indenização, contudo, deve ser fixada de acordo com os parâmetros 
impostos pelo princípio da razoabilidade, de modo que se atenda ao 
caráter pedagógico-punitivo da reparação, bem como à vedação ao 
enriquecimento sem causa. Assim, considerando-se a gravidade dos 
fatos e as consequências lesivas provadas, arbitro a indenização em R$ 
4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o demandado interpôs recurso de apelação, pugnando pela 

improcedência da pretensão autoral e, subsidiariamente, requerendo a redução da 

indenização para R$ 3.000,00 (três mil reais). Por sua vez, o autor apelou 
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adesivamente, sustentando a irrisoriedade do valor fixado a título de dano moral, 

pleiteando sua majoração para R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

O Tribunal de origem negou provimento à apelação do réu e deu parcial 

provimento ao reclamo do autor, majorando a indenização por dano moral para R$ 

18.000,00 (dezoito mil reais). O referido acórdão encontra-se assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. LESÃO CORPORAL. DANO  
MORAL.  PRINCÍPIO  DA   RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO DA VERBA 
COMPENSATÓRIA.
Agressão física sofrida pela parte autora em razão de suposto 
desentendimento com o réu. Lesões corporais comprovadas através de 
laudo de exame de corpo de delito e não negadas pelo Réu. Majoração 
da verba compensatória, a fim de adequá-la ao princípio da 
proporcionalidade e da razoabilidade.
IMPROVIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL DO 
SEGUNDO.

Os embargos de declaração, opostos pelo ora recorrente, foram rejeitados 

na origem, tendo sido afastada a apontada ofensa ao artigo 500 do CPC, porquanto 

considerado atendido o requisito de configuração de sucumbência recíproca para 

interposição do recurso adesivo.

No especial, o insurgente (réu) reitera a tese no sentido da violação do 

preceito da lei instrumental que indicara (artigo 500 do CPC), por compreender não 

configurada a sucumbência recíproca das partes, o que constitui pressuposto para o 

manejo do recurso adesivo. Alega que, a teor da Súmula 326/STJ, "o arbitramento de 

indenização compensatória por dano moral em quantia aquém da postulada não implica 

em sucumbência recíproca" . A fim de amparar a divergência jurisprudencial no ponto, 

traz arestos dos Tribunais de Justiça dos Estados de Minas Gerais e do Espírito Santo. 

Por fim, requer a redução da quantia indenizatória estipulada, ao argumento de que 

exorbitante, apontando dissonância entre a decisão impugnada e acórdãos do STJ.

O prazo para oferecimento de contrarrazões decorreu in albis.

O Tribunal de origem admitiu o apelo extremo, selecionando-o como 

representativo da controvérsia (fls. e-STJ 515/516 e 518), providência esta encampada 

pelo e. Ministro que nos antecedeu na direção do feito, afetando-o para julgamento da 

Corte Especial, no tocante à "possibilidade de a parte autora interpor recurso 

adesivo de decisão que, em pedido de indenização por danos morais, fixa o valor 

da condenação em patamar inferior ao pleiteado".

Às fls. e-STJ 611/613, o recorrente apresenta requerimento, indagando como 
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se dará o julgamento da violação autônoma suscitada no recurso especial (atinente ao 

excesso do valor indenizatório arbitrado), a qual não guarda relação com a matéria 

admitida como representativa da controvérsia.

O parecer do Ministério Público Federal (fls. 618/623) é no sentido do parcial 

provimento do recurso especial do réu, ao argumento de que descabida a interposição 

do reclamo adesivo pelo autor, ante a inocorrência de sucumbência recíproca à luz da 

Súmula 326/STJ. Tal manifestação do parquet recebeu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. ART. 105, III, ALÍNEA "A" E "C" DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AÇÃO ORDINÁRIA.
- Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça dispõe na ação de 
indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao 
postulado na inicial não implica sucumbência recíproca .
- Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça: a pretensão de simples 
reexame de prova não enseja recurso especial . Precedente.
Parecer pelo provimento parcial do recurso especial.

É o relatório.
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RECURSO ESPECIAL Nº 1.102.479 - RJ (2008/0261330-5)

EMENTA

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL MOVIDA CONTRA O AUTOR DE INJUSTA AGRESSÃO 
FÍSICA OCORRIDA EM BOATE - ACÓRDÃO ESTADUAL 
DANDO PROVIMENTO À APELAÇÃO ADESIVA DO AUTOR, A 
FIM DE MAJORAR A QUANTIA INDENIZATÓRIA FIXADA NA 
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.

INSURGÊNCIA DO RÉU.
Hipótese em que julgada procedente a pretensão indenizatória 

deduzida pela vítima contra o autor de agressão física ocorrida 
em casa de diversões noturna, fixado o valor de R$ 4.000,00 
(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais 
(quantia inferior à pleiteada na inicial).

Apelação da parte ré, na qual alega não configurado o dano 
moral e, subsidiariamente, pugna pela redução do quantum 
indenizatório arbitrado na sentença. Recurso adesivo interposto 
pelo autor, voltado à majoração da retrocitada quantia.

Tribunal estadual que não provê o recurso do réu e acolhe 
parcialmente a insurgência adesiva, de modo a majorar a 
indenização para R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

1. Para fins do artigo 543-C do CPC: O recurso adesivo pode 
ser interposto pelo autor da demanda indenizatória, julgada 
procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, valor 
inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse 
recursal do demandante em ver majorada a condenação, 
hipótese caracterizadora de sucumbência material.

2. Ausência de conflito com a Súmula 326/STJ, a qual se 
adstringe à sucumbência ensejadora da responsabilidade pelo 
pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

3. Questão remanescente: Pedido de redução do valor fixado a 
título de indenização por danos morais. Consoante cediço no 
STJ, o quantum indenizatório, estabelecido pelas instâncias 
ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto 
tão-somente nas hipóteses em que a condenação se revelar 
irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de 
razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, no qual 
arbitrado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão da 
injusta agressão física sofrida pelo autor em casa de diversões 
noturna. Aplicação da Súmula 7/STJ.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa 
extensão, desprovido. Acórdão submetido ao rito do artigo 543-C 
do CPC e da Resolução STJ 8/2008.
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VOTO

O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator): A controvérsia, 

submetida ao rito do artigo 543-C do CPC, cinge-se a definir o cabimento ou não de 

recurso adesivo por parte do autor quando acolhida a pretensão ressarcitória, mas 

arbitrada indenização por dano moral em valor inferior ao pleiteado na inicial. Requer-se, 

outrossim, no bojo da insurgência especial, a redução do valor fixado a título de 

reparação, ao argumento de que exorbitante.

1. Malgrado cognoscível a irresignação voltada à inadmissibilidade da 

apelação adesiva manejada em face da sentença de procedência da pretensão autoral, 

não merece prosperar o reclamo.

Com efeito, o Código de Processo Civil trata do recurso adesivo, em seu 

artigo 500, verbis :

  Art. 500. Cada parte interporá o recurso, independentemente, no 
prazo e observadas as exigências legais. Sendo, porém, vencidos autor e 
réu, ao recurso interposto por qualquer deles poderá aderir a outra 
parte. O recurso adesivo fica subordinado ao recurso principal e se rege 
pelas disposições seguintes:
  I - será interposto perante a autoridade competente para admitir o 
recurso principal, no prazo de que a parte dispõe para responder; 
  II - será admissível na apelação, nos embargos infringentes, no 
recurso extraordinário e no recurso especial; 
  III - não será conhecido, se houver desistência do recurso principal, 
ou se for ele declarado inadmissível ou deserto.
  Parágrafo único. Ao recurso adesivo se aplicam as mesmas regras do 
recurso independente, quanto às condições de admissibilidade, preparo 
e julgamento no tribunal superior.

Conferindo-se interpretação teleológica ao supracitado normativo, 

depreende-se que o cabimento do recurso adesivo pressupõe a constatação da 

"sucumbência recíproca", expressão a ser compreendida sob o enfoque da existência 

de interesse recursal da parte.

Como consabido, o interesse em recorrer, requisito intrínseco de  

admissibilidade recursal, extrai-se da análise do atendimento do binômio 

"utilidade-necessidade" da impugnação. Ou seja: o interesse recursal exsurge em face 

da constatação da utilidade da prestação jurisdicional concretamente apta a propiciar 

um resultado prático mais vantajoso ao recorrente. 

Como bem elucida José Carlos Barbosa Moreira, a aferição do cumprimento 
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do requisito do interesse em recorrer reclama a adoção de ótica antes prospectiva que 

retrospectiva: "a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que 

se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no 

julgamento impugnado"  (In "Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. V, Rio de 

Janeiro: Ed. Forense, 2010, pág. 299).

Nessa ordem de ideias, considerar-se-á vencida a parte que tenha obtido 

prestação jurisdicional aquém do que pretendia, tanto quanto aquelas efetivamente 

prejudicadas ou colocadas em situação desfavorável pela decisão judicial.

A propósito, importante destacar lição doutrinária acerca da existência de 

distinção entre "sucumbência formal" e "sucumbência material" para fins de aferição do 

interesse recursal das partes:

  Por sucumbência formal  se entende a frustração da parte em termos 
processuais, ou seja, a não obtenção por meio da decisão judicial de 
tudo aquilo que poderia ter processualmente obtido em virtude do pedido 
formulado ao órgão jurisdicional. Nesse sentido será sucumbente formal 
o autor se este não obtiver a procedência integral de seu pedido e o réu 
se não obtiver a improcedência integral do pedido do autor. Na parcial 
procedência do pedido haverá sucumbência formal recíproca.
  A sucumbência material, por sua vez, se refere ao aspecto 
material do processo, verificando-se sempre que a parte deixar 
de obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter 
conseguido com o processo. A análise nesse caso nada tem de 
processual, fundando-se no bem ou bens da vida que a parte 
poderia obter em virtude do processo judicial e que não obteve 
em razão da decisão judicial. Essa discrepância entre o desejado 
no mundo prático e o praticamente obtido no processo gera a 
sucumbência material da parte.
  Verificando-se a sucumbência formal, em regra, também haverá 
sucumbência material, sendo presumível que, não obtendo 
processualmente tudo o que o processo poderia lhe entregar, a parte 
também não obterá tudo o que poderia obter no plano prático. É até 
possível estabelecer uma regra de que, sempre que exista 
sucumbência formal, haverá também a material, mas essa 
vinculação entre as duas espécies de sucumbência nem sempre 
ocorrerá, havendo casos excepcionais nos quais não haverá 
sucumbência formal, mas ocorrerá a material.

  (...) (Daniel Amorim Assumpção Neves, in "Manual de Direito 
Processual Civil", Vol. Único, 2ª ed., São Paulo: Ed. Método, 2011, 
págs. 620/622)

Assim, a procedência integral da pretensão deduzida na inicial, 

conquanto configure a sucumbência formal apenas da parte ré, pode vir a 

consubstanciar a chamada sucumbência material inclusive do autor da demanda, 
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quando obtido provimento jurisdicional em extensão inferior a tudo aquilo que se 

almejava obter do ponto de vista prático.

É o que ocorre nos casos de pretensão indenizatória calcada em dano 

moral. Isto porque a procedência da demanda configura, sem sombra de dúvidas, 

sucumbência formal e material do réu. Contudo, o arbitramento judicial de quantum 

indenizatório tido por irrisório, porque inferior aos parâmetros jurisprudenciais ou ao 

pedido constante da inicial, caracteriza frustração da expectativa do autor, sobressaindo 

seu interesse em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora, portanto, da 

sucumbência material viabilizadora da irresignação recursal.

Dada a premissa anteriormente lançada, cumpre afastar a aparente 

dissonância com a orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 326, editada pela 

Corte Especial do STJ, segundo a qual:

  Súmula 326. Na ação de indenização por dano moral, a condenação 
em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência 
recíproca.

Deveras, o aludido verbete sumular funda-se em jurisprudência voltada à 

definição da responsabilidade pelo pagamento de despesas processuais e honorários 

advocatícios devidos em razão da procedência de ação de indenização por danos 

morais, quando fixada quantia inferior à desejada pelo autor, tendo em vista os critérios 

delineados notadamente nos artigos 20 e 21 do CPC, verbis :

  Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as 
despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba 
honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar 
em causa própria.
  (...)
  Art. 21. Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão 
recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os 
honorários e as despesas.
  Parágrafo único. Se um litigante decair de parte mínima do pedido, o 
outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários.

Desse modo, a exegese consolidada na Súmula 326/STJ não pode servir de 

amparo para a verificação da existência de interesse recursal do autor da demanda 

ressarcitória, porque adstrita ao exame da sucumbência recíproca sob as perspectivas 

formal e econômica, vale dizer, tão-somente tornando defesa a imputação do ônus 

sucumbencial à parte que obteve provimento jurisdicional de procedência da pretensão 

deduzida.
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Assim, constatado o interesse recursal do autor da ação de indenização por 

danos morais, quando arbitrada quantia inferior ao valor desejado, a decisão será 

apelável, embargável ou extraordinariamente recorrível.

Consequentemente, uma vez cabida a interposição de recurso independente 

pelo autor materialmente sucumbente (a despeito da ausência de sucumbência formal), 

não se pode tolher seu direito ao manejo de recurso adesivo em caso de impugnação 

principal exclusiva da parte adversa.

No mesmo sentido, confiram-se as ementas dos seguintes julgados desta 

Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
RECURSO ADESIVO. PROPÓSITO DE MAJORAÇÃO DO VALOR DOS 
DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1.- "Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o 
valor indicado na inicial para o arbitramento é meramente 
estimativo.
Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não 
se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante 
recurso independente ou adesivo". Precedente (REsp 944.218/PB, 
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 
29/09/2009, DJe 23/11/2009).

2.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 189.692/MG, Rel. 
Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 23.10.2012, DJe 
07.11.2012)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEMANDA 
JULGADA PROCEDENTE. RECURSO DO AUTOR PARA ELEVAR A 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO 
EM PATAMAR RAZOÁVEL.
1. "Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o valor 
indicado na inicial para o arbitramento é meramente estimativo. 
Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não 
se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante 
recurso independente ou adesivo" (Resp n. 944.218/PB, relator 
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4ª Turma, unânime, DJe 23/11/2009).
2. O montante fixado para indenizar danos morais decorrentes de 
alteração de odômetro de carro não se mostra exorbitante a justificar a 
intervenção desta Superior Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no Ag 
1.393.699/MS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado 
em 20.03.2012, DJe 28.03.2012)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 
ADESIVO. FINALIDADE DE ELEVAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS. CABIMENTO.
1. A existência de recurso adesivo no sistema processual brasileiro visa a 
atender política legislativa e judiciária de solução mais célere dos litígios.  
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Nessa linha, prestigia-se o estado anímico do litigante que seja favorável 
à validez e eficácia imediata da sentença.
2. Com efeito, do ponto de vista teleológico, não se deve 
interpretar o art. 500 do CPC de forma substancialmente mais 
restritiva do que se faria com os artigos alusivos à apelação, aos 
embargos infringentes e aos recursos extraordinários. Ou seja, 
não se concebe a possibilidade de o autor poder aviar recurso de 
apelação, por exemplo, e estar impedido de manejar recurso 
adesivo, na hipótese de impugnação da parte adversa.
3. Cuidando-se de ação de indenização por danos morais, o valor 
indicado na inicial para o arbitramento é meramente estimativo. 
Assim, ainda que não haja pedido determinado, caso o autor não 
se satisfaça com a sentença, poderá dela recorrer, mediante 
recurso independente ou adesivo.

4. Recurso especial não conhecido. (REsp 944.218/PB, Rel. Ministro 
Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29.09.2009, DJe 
23.11.2009)

CIVIL E PROCESSUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 
DÉBITO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZATÓRIA. DANOS 
MATERIAIS E MORAIS. PRETENSÃO ACOLHIDA EM PARTE EM 1º 
GRAU. RECURSO ADESIVO. CABIMENTO. CPC, ART. 500. EXEGESE. 
VOTOS VOGAIS. RESSALVA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I. O pressuposto de cabimento do recurso adesivo se faz em relação à 
vitória e derrota parciais na ação por inteiro, e não quanto a um ou outro 
pedido específico (REsp n. 535.125/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Aldir 
Passarinho Junior, unânime, DJU de 23.08.2004).
II. Destarte, se a parte restou vencida nos danos materiais, podia 
aviar recurso adesivo para postular a elevação dos morais, 
fixados em patamar que reputou insatisfatório, ainda que, na 
exordial, houvesse deixado ao arbítrio do juízo o estabelecimento 
do quantum respectivo.
III. Ressalva de fundamentação em votos vogais.
IV. Valor, contudo, que se reduz, para adequar-se aos parâmetros 
turmários e à correta proporção da reparação da lesão, evitando-se o 
enriquecimento sem causa.

V. Recurso especial parcialmente conhecido e provido em parte. (REsp 
543.133/PR, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, 
julgado em 05.05.2009, DJe 28.09.2009)

Outrossim, como reforço de argumento, cumpre assinalar que "o interesse 

em recorrer adesivamente afere-se à luz da função processual do recurso adesivo, que 

é a de levar à cognição do órgão ad quem matéria ainda não abrangida pelo efeito 

devolutivo do recurso principal, e que, portanto, ficaria preclusa em não ocorrendo a 

adesão" (José Carlos Barbosa Moreira, in "Comentários ao Código de Processo Civil", 

Vol. V, Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2010, pág. 320).

Nessa perspectiva, portanto, eis o entendimento a ser firmado para efeitos 
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do artigo 543-C do CPC: 

O recurso adesivo pode ser interposto pelo autor da demanda 
indenizatória, julgada procedente, quando arbitrado, a título de danos morais, 
valor inferior ao que era almejado, uma vez configurado o interesse recursal 
do demandante em ver majorada a condenação, hipótese caracterizadora 
de sucumbência material.

No caso concreto, não merece prosperar a irresignação da parte ré, 

porquanto escorreito o acórdão estadual que conheceu da apelação adesiva manejada 

pelo vencedor da ação de indenização por danos morais, acolhendo o pedido de 

majoração do valor arbitrado.

2. O pedido de redução do quantum indenizatório encontra óbice na Súmula 

7/STJ.

Na hipótese ora em foco, o Tribunal de origem confirmou a sentença de 

procedência da pretensão indenizatória, majorando, contudo, a quantia fixada pelo 

magistrado de primeiro grau (R$ 4.000,00), segundo critérios de razoabilidade. 

Confira-se trecho extraído do aresto hostilizado:

  Considerando a extensão da ofensa, a capacidade 
econômico-financeira das partes, bem assim o caráter didático que a 
encerra, além do princípio da razoabilidade, o valor de R$ 18.000,00 
(dezoito mil reais) mostra-se mais do que suficiente para compensar o 
dano.
  Releva notar que nos casos em que apenas é negativado o nome do 
consumidor perante cadastros restritivos, tem este Tribunal entendido 
que a quantia de R$ 15.000,00 se mostra suficiente (enunciado n' 89 da 
súmula respectiva). E, na hipótese, induvidoso que os percalços sofridos 
pelo agredido são maiores do que os decorrentes da mera negativação.
  Por tais razões, nega-se provimento ao primeiro recurso, dando-se 
parcial provimento ao segundo, majorando a verba compensatória para o 
valor de R$ 18.000,00, mantendo-se, no mais, a decisão recorrida por 
seus próprios fundamentos.

Sendo assim, para suplantar tal cognição seria imprescindível a rediscussão 

de matéria fático-probatória dos autos, incidindo, na espécie, o óbice da Súmula 7 desta 

Corte, razão pela qual manifesto o descabimento do recurso especial no ponto.

Ademais, consoante cediço no STJ, o quantum indenizatório, estabelecido 

pelas instâncias ordinárias para reparação do dano moral, pode ser revisto tão-somente 

nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se 

dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso, no qual 

arbitrado o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), em razão da injusta agressão 
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física sofrida pelo autor em casa de diversões noturna.

3. Do exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, 

nego-lhe provimento, restando prejudicado o pedido de esclarecimento formulado pelo 

recorrente às fls. e-STJ 611/613.

É como voto.
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