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EMENTA

CIVIL. CONSUMIDOR. DUPLICIDADE DA COBRANÇA. DÉBITO EM CONTA DE
PARCELA DE EMPRÉSTIMO QUITADA POR MEIO DE BOLETO BANCÁRIO.
INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE EMITENTES DE
CHEQUE SEM  PROVISÃO DE FUNDOS. DANO MORAL  ADEQUAÇÃOIN RE IPSA.
PROPORCIONAL DO VALOR DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.

I. Contrato de empréstimo, para pagamento em 12 parcelas de R$ 459,33, mediante débito em conta.
Parcela referente ao mês 09/2017 (vencimento em 1º.9.2017) , por meio de adimplida (em 4.9.2017)

 (após contato da preposta da recorrente, em razão da insuficiência de saldo àboleto bancário
realização do desconto), emissão em 4.9.2017, comemitido pela própria instituição financeira (
vencimento em 8.9.2017). Depósito efetuado pelo consumidor (R$ 1.000,00 – em 4.9.2017), “para
pagar algumas despesas pessoais, despesas bancárias e um cheque emitido por ele, no valor de R$

 Débito em conta da parcela adimplida (por boleto bancário) naquela data (4.9.2017). Cheque400,00”.
compensado e devolvido por insuficiência de provisão de fundos. Lançamento do nome do consumidor
no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos (CCF) e no SERASA (Id. 3994058; Id. 3994059).
Recurso da instituição financeira contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos
(condenação ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais e R$ 58.82 por danos materiais).

II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6º e 14).

III. Não prospera a tese de culpa exclusiva da parte consumidora, uma vez que a própria instituição
 da parcelacontatou o recorrido e emitiu o boleto (com vencimento em 8.9.2017) para pagamento

daquele mês, de sorte que se mostra abusivo o débito em conta (em 4.9.2017, antes do vencimento do
boleto e na mesma data da quitação do débito).

IV. Configurada a defeituosa prestação de serviço e os danos dela decorrentes (débito em conta de
quantia já adimplida com conseqüente “negativação” do nome do requerente por insuficiência de saldo
para compensação de cheque), exsurge o dever indenizatório da requerida (CDC, Art. 14, § 3º, inciso
II).

V. A “negativação” do nome do requerente subsidia a reparação por dano moral (in re ipsa), por ofensa aos atributos da personalidade (CF, art. 5º, V e X). Precedentes: STJ: Terceira Turma, AgInt no AREsp 899725/SP, DJE 24.03.2017; Segunda Turma, AgInt no AREsp 896102/RJ, DJE 06.03.2017; Quarta Turma, AgInt no AREsp 898540/SP, DJE 09.12.2016.



VI. Adequação proporcional do valor do dano extrapatrimonial (de R$ 4.000,00 para R$ 2.000,00), uma vez que a inicial inadimplência da parte consumidora (não resguardou saldo para débito em conta da parcela do financimento) foi concausa determinante ao desdobramento dos fatos. Ademais, o valor debitado foi estornado, em 22.9.2017, sem evidência de outras consequências mais gravosas ao consumidor, de modo que o valor ora arbitrado (R$ 2.000,00) mostra-se suficiente a compensar os dissabores experimentados (CC, Art. 944).

VII. Ausente interesse recursal quanto à repetição do indébito (R$ 459,33), porquanto consignado em
sentença que houve o estorno do valor e que “nada mais há a devolver” (julgado improcedente o
pedido no particular). 

VIII. Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para fixar em R$ 2.000,00 (dois mil
reais) o valor do dano moral. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas
processuais nem honorários advocatícios, à míngua de recorrente integralmente vencido (Lei n.
9.099/95, Arts. 46 e 55).

ACÓRDÃO

Acordam os Senhores Juízes da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, FERNANDO ANTONIO TAVERNARD
LIMA - Relator, CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1º Vogal e ASIEL HENRIQUE DE
SOUSA - 2º Vogal, sob a Presidência do  Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, em
proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME., de acordo
com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasília (DF), 22 de Maio de 2018

Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA
Relator

RELATÓRIO

Dispensado o relatório (Lei n. 9099/95, Art. 46).

VOTOS

O Senhor Juiz FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA - Relator

A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2º e 46 da Lei n. 9.099/95.

O Senhor Juiz CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO - 1º Vogal
Com o relator

O Senhor Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA - 2º Vogal
Com o relator



DECISÃO

CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.


