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PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÕES

CÍVEIS.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINARES.

ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. IMPOSSIBILIDADE

JURÍDICA DO PEDIDO. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE

DECADÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. INSCRIÇÃO EM

CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DIVIDA

PROTESTADA. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO.

INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL

INDENIZÁVEL .  REDUÇÃO DO QUANTUM .  NÃO

CABIMENTO. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE ÀS

PECULIARIDADES DO CASO.

1. Apelações interpostas contra sentença que, nos autos da

ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral,

julgou procedentes os pleitos autorais para: a) declarar a

inexistência do débito e determinar o cancelamento em

definitivo do respectivo protesto, bem como dos apontamentos

existentes junto ao SPC/SERASA a este respeito; b) determinar

que o segundo apelado se abstenha de bloquear o cartão do

autor, em relação ao débito questionado aos autos, e c)

condenar os réus ao pagamento de danos morais.

2. Alegitimidade ad causam resulta da correspondência entre
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Fls. _____
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os protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as

partes da relação processual, porquanto a teoria da asserção,

adotada pelo sistema legal, determina que a verificação das

condições da ação se dá, tão somente, com base na narrativa

da petição inicial.

3. Incasu, a pretensão deduzida em Juízo refere-se a uma

negativação/protesto indevido realizado pelo BRB c/c bloqueio

indevido de cartão de crédito efetuado pela operadora do

cartão, decorrentes do suposto inadimplemento da cédula de

crédito bancário, que ocasionou a negativação do nome do

autor. A existência de relação jurídica entre as partes configura

as legitimidades passivas dos apelantes/réus e reporta a

questão da obrigação de indenizar para o mérito da contenda.

Preliminar rejeitada.

4. Ofato de o réu alegar ter cumprido fielmente os ditames da

lei não enseja a impossibilidade jurídica do pedido com a

conseqüência extinção do feito, pois a matéria no caso não se

refere a uma preliminar, mas sim ao próprio mérito da

contenda, devendo, se for o caso, em análise meritória, ser

julgado improcedente o pedido do autor. Preliminar rejeitada.

5. Em que pese o caso em voga envolver relação de consumo,

não se subsume o artigo 26 do CDC à hipótese, pois o prazo

estabelecido neste artigo somente se aplica aos vícios nos

quais os defeitos se restringem ao produto ou serviço cuja

utilidade restou prejudicada em virtude da impropriedade ou

inadequação do mesmo à finalidade destinada, o que não é o

caso dos autos, pois na presente demanda não se discute

sobre vício do produto ou serviço, mas sim um dano causado

em razão da má prestação do serviço contratado. Prejudicial

rejeitada.

6. Restando comprovado aos autos que o autor quitou o débito

em aberto, não há que se falar em existência de dívida, ficando,

portanto, caracterizada a falha nos serviços prestados pelos

réus, o que enseja o dever de indenizar os danos causados.

7. Aresponsabilidade civil do fornecedor por defeito na

prestação do serviço é objetiva e prescinde da comprovação de

culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de
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causalidade entre ambos, nos termos do artigo 14 do CDC.

8. Asimples inscrição ilegítima do nome em bancos de dados

de maus pagadores/protesto indevido é suficiente para

ocasionar dano moral à pessoa (física ou jurídica), pois se trata

de dano in re ipsa, dispensando a prova efetiva do prejuízo,

diante da sua presunção legal.

9.Avaloração do dano moral deve observar os princípios da

razoabilidade e da proporcionalidade, a gravidade e a

repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, de

modo a atender a finalidade didático-pedagógica desestimular a

reiteração da conduta lesiva, evitando valor excessivo ou

ínfimo.

10. Considerando-se as peculiaridades do caso, revela-se

adequada e proporcional a quantia fixada pelo d. Magistrado a

título de danos morais (R$ 5.000,00 para cada réu), sendo,

assim, imperiosa a sua manutenção.

11. Litigância de má-fé não configurada no caso em concreto,

dada a ausência de comprovação do dolo e das inverdades

alegadas.

12. Preliminares rejeitadas. Prejudicial rejeitada. Apelações

conhecidas e desprovidas.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CESAR LOYOLA - Relator,

SANDOVAL OLIVEIRA - 1º Vogal, SANDRA REVES - 2º Vogal, sob a presidência

do Senhor Desembargador CESAR LOYOLA,  em proferir a seguinte decisão:

PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL REJEITADA. NEGAR

PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e

notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 6 de Junho de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

CESAR LOYOLA

Relator
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 “Trata-se de ação de obrigação de fazer c.c reparação por danos morais

ajuizada por EUCLIDES MIRANDA MAMEDE em desfavor de BRB BANCO

DE BRASILIA SA e CARTAO BRB S.A., partes qualificadas nos autos.

 Alega o autor, em suma, que teve seu nome negativado/protestado desde o

dia 19.3.2015, decorrente do inadimplemento de parcela de empréstimo

firmado pelo contrato n. 0278/0036609773, no valor de R$ 3.753,60, com

vencimento em 15.1.2015, e que já havia sido quitada no dia 5.3.2015,

antes, portanto, da data da negativação. Afirma que mesmo ciente da

ilegalidade da negativação, o banco requerido ainda bloqueou o seu cartão

de crédito, o que lhe causou ainda mais prejuízos, em face da dificuldade

financeira que vinha passando. Aduz que embora tenha tentado resolver o

"problema de forma amigável", não obteve êxito. 

 Tece considerações sobre o direito e requer seja declarada a inexistência

do débito; determinada a retirada do nome do autor dos cadastros

restritivos; e a condenação de cada um dos réus ao pagamento da

importância de R$ 13.200,00; o primeiro por ter inscrito indevidamente seu

nome nos cadastros restrit ivos, e o segundo por ter bloqueado

indevidamente o cartão de crédito, sem qualquer aviso prévio. Requer,

ainda, seja o segundo requerido condenado ao desbloqueio do cartão de

crédito do autor, sob pena de pagamento de multa diária. 

 Juntou documentos às fls. 12-33. Custas iniciais às fls. 39-40.

 Conciliação sem êxito (fl. 52).

 Citados, somente o demandado Cartão BRB S.A apresentou contestação

tempestiva, acompanhada de documentos, às fls. 61-102. Preliminarmente,

defende sua ilegitimidade passiva. No mérito, afirma que o cartão de crédito

do autor somente fora bloqueado no ano de 2016, por duas vezes, em

decorrência de danificação física e extravio, e por solicitação do próprio

autor. Defende a ausência dos elementos caracterizadores da

responsabil idade civi l ,  e pugna pela improcedência do pedido.

 O demandado BRB, não apresentou contestação tempestiva (fls. 105; 138-
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R E L A T Ó R I O

 De início, adoto o relatório da r. sentença de fls. 149/149-v, in

verbis:
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139.

 Réplica às fls. 135-137.

 Os autos vieram conclusos para sentença.

 É o relatório”. 

 

 Os pedidos deduzidos na inicial foram julgados parcialmente

procedentes, nos seguintes termos:

 

 “Tecidas estas considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado

por EUCLIDES MIRANDA MAMEDE em desfavor de BRB BANCO DE

BRASILIA SA e CARTAO BRB S.A., partes qualificadas nos autos, para:

 a) Declarar inexistente, e portanto inexigível, em relação à parte autora, o

débito decorrente do contrato nº 0278/0036609773, no valor de R$

3.753,60, e determinar, por consequência, o cancelamento, em definitivo, do

respectivo protesto, bem como dos apontamentos existentes junto ao

SPC/SERASA em nome do autor a este respeito, devendo a Secretaria

oficiar aos Órgãos respectivos, a requerimento e indicação do autor; 

 b) condenar cada um dos réus, de forma individualizada, a pagar ao autor,

a título de compensação por danos morais, a importância de R$ 5.000,00

(cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data

(Súmula 362 do STJ), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar

da citação;

 c) determinar que o segundo demandado se abstenha de bloquear/cancelar

o cartão de crédito do autor, tão somente em razão do inadimplemento do

contrato nº 0278/0036609773, no valor de R$ 3.753,60, que gerou o

apontamento indevido.

 Por conseguinte, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487,

inciso I, do Código de Processo Civil.

 Em razão da sucumbência, condeno os demandados ao pagamento das

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que, observados os

parâmetros legais (CPC, art. 85, § 2º), fixo em 10% (dez por cento) sobre o

valor da condenação.

 Após o trânsito em julgado, inertes as partes, dê-se baixa e arquivem-se.

 Sentença registrada nesta data. Publique-se e Intimem-se”.
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 Inconformados, os réus recorrem às fls. 160/194 (BRB BANCO DE

BRASÍLIA S.A.) e 198/204 (CARTÃO BRB S.A.).

  Nas razões recursais de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. (fls.

160/194), o primeiro requerido alega, preliminarmente: a) a sua ilegitimidade passiva

para a causa, enfatizando que não houve ato ilícito de sua parte; b) a

impossibilidade jurídica do pedido, argumentando o Banco cumpriu fielmente os

ditames da lei, devendo, por isso, o feito ser extinto por carência de ação e c) a

perda do objeto, pois o autor não apresentou nenhuma prova de que o banco tenha

protestado indevidamente o referido contrato.

 Aduz, ainda, prejudicial de decadência, sustentando que, tratando-

se de vícios sobre serviços ou produtos duráveis, caducou em 90 dias o direito do

consumidor de reclamar pelos mesmos.

 No mérito, narra que o apelado era devedor da cédula de crédito

bancário n. 08903186, no valor de R$ 10.417,33, a ser pago em 24 prestações de

R$ 694,36. Diz que a sua ação (negativação do nome do devedor e protesto da

dívida) foi lícita, em razão do não pagamento da dívida, não havendo o dever de

indenizar.

 Prossegue alegando que o STJ já pacificou o entendimento de que

quitado o título após o vencimento, é de responsabilidade exclusiva do devedor a

solicitação do cancelamento do protesto, nos termos do art. 26 da Lei n. 9.492/97.

 Enfatiza que o apelado diligenciou apenas para receber a carta de

anuência de baixa de protesto, mas não a levou a cartório, como lhe determina a lei,

e ainda ingressa em Juízo visando enriquecimento indevido, alegando inverdades,

devendo, por isso, ser condenado ainda em litigância de má-fé.

 Defende, por fim, a inexistência de dano moral e, subsidiariamente,

a necessidade de sua redução.

 Ao final, requer, preliminarmente, o provimento do recurso para

reformar a r. sentença, extinguindo o processo em razão da decadência ou da perda

do objeto. No mérito, pugna o provimento do recurso para reformar a r. sentença  e

julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, mantendo-se incólumes as

operações de crédito contratadas e invertendo-se os ônus da sucumbência.

 Preparo recolhido à fls. 195.

 Nas razões recursais do CARTÃO BRB S.A. (fls. 198/204), o

segundo requerido aduz, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva para a causa,

argumentando que a negativação do nome do autor foi realizada pelo primeiro

requerido, por débito não relacionado a cartão de crédito, bem como não restou

identificado qualquer bloqueio no cartão de titularidade do apelado no ano de 2015,
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mas tão somente em 2016, a pedido do próprio apelado.

 No mérito, defende a regularidade do procedimento adotado,

porquanto no contrato firmado há cláusula expressa que possibilita a administradora

realizar o bloqueio do cartão do titular, quando tiver conhecimento de restrição de

crédito em seu nome (cláusula 3.6).

 Prossegue afirmando não estarem presentes os elementos

caracterizadores da responsabilidade civil.

 Sustenta também inexistir dano moral, mas que na hipótese de

condenação, o valor arbitrado deve ser fixado de forma proporcional ao dano sofrido,

a fim de não representar enriquecimento ilícito. 

 Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. sentença

e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Alternativamente, pugna pela

redução do valor da indenização por danos morais.

 Preparo recolhido em dobro às fls. 226/227.

 Contrarrazões do autor (fls. 208/212), pelo desprovimento dos

recursos.

 É o relatório.

Fls. _____
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Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação interpostos

por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. e porCARTÃO BRB S.A., em face de

sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal (fls.

149/152) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos

morais, proposta por EUCLIDES MIRANDA MAMEDE, julgou parcialmente

procedentes os pedidos iniciais, nos termos do relatório.

Inconformados, ambos os réus apelam.

Analiso os recursos conjuntamente.

DAS PRELIMINARES/PREJUDICIAL

1. Da ilegitimidade passiva

O BRB suscita a sua ilegitimidade passiva para a causa, aduzindo

que a inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito foi legítima,

não tendo, assim, praticado nenhum ato ilícito.

Já o CARTÃO BRB S.A. sustenta a sua ilegitimidade passiva,

argumentando que a negativação do nome do autor foi realizada pelo primeiro

requerido, por débito não relacionado ao cartão de crédito, bem como não restou

identificado qualquer bloqueio no cartão de titularidade do apelado no ano de 2015,

mas tão somente em 2016, a pedido do próprio apelado.

A razão não os socorre.

A legitimidade ad causam resulta da correspondência entre os

protagonistas do conflito submetido ao exame judicial e as partes da relação

processual, porquanto a teoria da asserção, adotada pelo sistema processual,

determina que a verificação das condições da ação se dá, tão somente, com base

na narrativa da petição inicial.

Por conseguinte, a existência, ou não, do direito vindicado insere-se

na apreciação de mérito, de modo a ensejar a procedência ou improcedência do

pedido.

Nesse sentido, confira-se do Superior Tribunal de Justiça:

Fls. _____

Apelação Cível 20160111277087APC

V O T O S

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos

recursos interpostos, os quais têm efeito suspensivo, como estabelecido no art.

1.012, caput, do CPC/2015.
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"(...) Consoante jurisprudência desta Corte, as condições da ação devem

ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das

afirmações deduzidas na petição inicial. (...)"   

(STJ, 4ª Turma, AgInt no AREsp 2014/0197701-2, Rel. Min. ANTONIO

CARLOS FERREIRA,  Julgamento 06/09/2016, DJe 12/09/2016).

"(...) 1.  Não  há ilegitimidade passiva nas hipóteses em que a

pertinência subjetiva  do  réu em relação à pretensão deduzida em

juízo torna-se evidente à luz da teoria da asserção, segundo a qual as

condições da ação  devem  ser aferidas tomando como pressuposto,

provisoriamente, apenas   em   juízo  de  admissibilidade  da  demanda,  as

próprias afirmações  ou alegações contidas na petição inicial, dispensando-

se qualquer atividade probatória. (...)" 

(STJ, 3ª T., AgRg no AREsp 2015/0164837-7, Rel. Min. MARCO AURÉLIO

BELLIZZE, Julgamento 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

 

No mesmo diapasão, colhe-se deste TJDFT:

 

(...) 1. Alegitimidade é a pertinência subjetiva da demanda, a situação

legal que permite a um determinado sujeito propor a demanda judicial

e a outro formar o polo passivo dessa. Portanto, não há que se falar

em ilegitimidade passiva da empresa que participou ativamente do

negócio jurídico, especialmente porque se apresentou como

intermediadora (corretora) e figurou nesta posição para a realização do

contrato de seguro. Assim, pela teoria da asserção, deve ser

considerada legítima para figurar no polo passivo da demanda.(...)

(TJDFT, Acórdão n.965919, 20140710310745APC, Relator: GISLENE

PINHEIRO 7ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado

no DJE: 19/09/2016. Pág.: 310-319)

(...) I. Há legitimidade ad causam quando as partes da relação

processual correspondem às partes do conflito de interesses

submetido a julgamento.

II. Imputada ao réu a responsabilidade civil pelo dano moral lamentado pelo

Fls. _____
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autor, não há como objetar a sua legitimidade passiva para a demanda

indenizatória, tendo em vista que a existência ou não do dever de

indenizar traduz questão de mérito e, por conseguinte, não projeta efeito

no campo das condições da ação. (...) 

 (Acórdão n.963103, 20130111451788APC, Relator: JAMES EDUARDO

OLIVEIRA 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2016, Publicado

no DJE: 05/09/2016. Pág.: 486/498)

 

Segundo se extrai da inicial, a pretensão deduzida em Juízo refere-

se a uma negativação/protesto indevido realizado pelo BRB c/c bloqueio indevido de

cartão de crédito efetuado pela operadora do cartão, decorrentes do inadimplemento

da cédula de crédito bancário n. 0278/0036609773, no valor de R$ 3.753,60, com

vencimento em 15/01/2015, que ocasionou a negativação do nome do autor.

A existência de relação jurídica entre as partes configura a

legitimidade passiva dos apelantes/réus e reporta a questão da obrigação de

indenizar para o mérito da contenda.

Assim, REJEITO as preliminares de ilegitimidade passiva ad

causam.

2. Da impossibilidade jurídica do pedido

O BRB sustenta também a impossibilidade jurídica do pedido,

sustentado que o Banco cumpriu fielmente os ditames a lei, devendo o feito ser

extinto por carência de ação.

No aspecto, entendo que a questão não se refere a uma

impossibilidade jurídica do pedido, mas sim, se for o caso, à eventual improcedência

da demanda, a qual deverá ser analisada por ocasião do mérito recursal.

REJEITO, portanto, a preliminar levantada.

3. Da perda do objeto

O BRB verbera que houve perda do objeto, pois o autor não

apresentou nenhuma prova de que o banco tenha protestado indevidamente o

referido contrato. Neste ponto, novamente entendo que a análise desta preliminar se

confunde com o próprio mérito recursal e, assim, deixo para analisá-la adiante.

4. Da decadência

O BRB aduz ainda prejudicial de decadência, argumentando que,

tratando-se de vícios sobre serviços ou produtos duráveis, caducou em 90 dias o

direito do consumidor de reclamar por tais vícios.

Fls. _____
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A razão não o ampara.

O autor ajuizou a presente ação sustentando que seunome

encontra-se negativado/protestado indevidamente desde 19/03/2015 até a presente

data, em virtude de uma dívida do autor para com o Banco BRB, que foi

devidamente quitada antes do aludido protesto. Alega ainda que seu cartão de

crédito foi bloqueado em razão da suposta negativação/protesto indevido.

Acerca da decadência, o artigo 26 do CDC dispõe que

 

Art. 26. O direito de reclamar pelos vícios aparentes ou de fácil constatação

caduca em:

I - trinta dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos não

duráveis;

II - noventa dias, tratando-se de fornecimento de serviço e de produtos

duráveis.

 

Em que pese o caso em voga envolver relação de consumo, não se

subsume o aludido artigo à hipótese, pois o prazo estabelecido no artigo supracitado

somente se aplica aos vícios do produto nos quais os defeitos se restringem ao

produto ou serviço cuja utilidade restou prejudicada em virtude da impropriedade ou

inadequação do mesmo à finalidade destinada, o que não é o caso dos autos. Na

presente demanda não se discute sobre vício do produto ou serviço, mas sim um

dano causado em razão da má prestação do serviço contratado.

Nesse panorama, deve ser aplicado ao caso o art. 27 do CDC que

diz, verbis:  

 

 Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos

causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste

Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do

dano e de sua autoria. 

 

A propósito, sobre o tema, colhem-se os seguintes precedentes:
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 "DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO SERVIÇO. DECADÊNCIA.

DANOS MORAIS. QUANTUM DEBEATUR. RECURSO IMPROVIDO. (...)

Rejeita-se o reconhecimento da decadência, haja vista que tal instituto não

tem incidência na espécie, pois não se trata, meramente, de reclamação por

vícios do serviço, cujos prazos decadenciais estão elencados no art. 26 do

Código de Defesa do Consumidor, mas de pedido de reparação de danos

materiais e morais em decorrência do serviço viciado, cuidando-se,

portanto, do prazo prescricional de 5 anos previsto no art. 27 do mesmo

Dip loma Lega l ,  pe r íodo  não  deco r r i do  na  espéc ie .  ( . . . ) . "

(20070111144649ACJ, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES,

SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS E

CRIMINAIS DO DF, julgado em 12/05/2009, DJ 22/05/2009 p. 163).

"DIREITO DO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E

MATERIAIS. CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA MÓVEL. COBRANÇA

IRREGULAR POR SERVIÇOS NÃO PRESTADOS DURANTE O PERÍODO

EM QUE A LINHA TELEFÔNICA PERMANECEU BLOQUEADA.

DECADÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INSCRIÇÃO DOS

DADOS DO DEVEDOR NO ROL DE INADIMPLENTES. 1. "É inaplicável o

prazo decadencial estabelecido no art. 26 do CDC, pois consiste o pedido

do autor na reparação por supostos danos causados pelo fato do produto ou

serviço, conhecido como acidente de consumo, e não na reclamação contra

vício aparente ou de fácil constatação no fornecimento do serviço,

relacionado ao âmbito intrínseco da coisa, à sua anomalia" (APC n.

2006.01.1.028060-4, Relatora Des. Maria Beatriz Parrilha, 02-05-2007).

(...)." (20070110253126APC, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR,

2ª Turma Cível, julgado em 11/02/2009, DJ 23/03/2009 p. 63).

 

REJEITO, portanto, a prejudicial aventada.

Inexistindo outras questões preliminares, passo ao exame da

questão de fundo.

DO MÉRITO

1. Da inexistência do débito

De início, insta registrar a incidência, na espécie, das disposições do

Código de Defesa do Consumidor - Lei 8.078/90 -, diante da relação de fornecimento

de produtos e serviços estabelecida entre as partes, que se enquadram nos
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conceitos de consumidor e fornecedores descritos nos artigos 2º e 3º do CDC.

Segundo se extrai dos autos, o nome do autor encontra-se

negativado/protestado desde 19/03/2015, em virtude de uma suposta dívida para

com o Banco BRB, referente a uma parcela do contrato n. 0278/0036609773, no

importe de R$ 3.753,60, que venceu em 15/01/2015.

O autor alega a inexistência da referida dívida, afirmando ter quitado

a mesma em 05/03/2015, antes do aludido protesto. Acrescenta ainda que seu

cartão de crédito foi bloqueado em virtude da negativação acima, o que lhe gerou

inúmeros transtornos.

Os réus, por sua vez, sustentam a inexistência de ato ilícito,

argumentando que agiram amparados na lei. Aduzem, assim, que, ante a

inadimplência do autor, correta foram as suas atuações no caso.

A razão não socorre os réus.

Consta dos autos que o autor efetuou o pagamento da dívida

anteriormente tida com o primeiro requerido, referente ao contrato acima

mencionado, regularizando o aludido pacto, conforme declaração do próprio BRB

(primeiro requerido) juntada à fl. 31. O Banco ainda confirma, à fl. 134-v, que o autor

quitou a referida dívida em 05/03/2015 e que o título foi protestado em 19/03/2015,

restando, portanto, incontroversos não só a efetivação do protesto indevido como a

inexistência de débito.

Vale consignar que não há que se falar que a responsabilidadepela

solicitação do cancelamento do protesto na hipótese era do autor,nos termos da

jurisprudência do STJ e do art. 26 da Lei n. 9.492/97, pois estes se referem ao

protesto de título feito legitimamente pelo credor, no exercício regular de seu direito,

que não é o caso dos autos, visto que o protesto não foi legítimo, pois foi realizado

após o pagamento do montante devido, quando já não mais existia a dívida.

Por oportuno, confira-se a tese foi firmada pelo STJ sobre a matéria

em sede de julgamento repetitivo no REsp 1339436-SP:

 

CANCELAMENTO DE PROTESTO EXTRAJUDICIAL. RECURSO

ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO

CPC. ÔNUS DO CANCELAMENTO DO PROTESTO LEGITIMAMENTE

EFETUADO. DEVEDOR. CONFORME DISPÕE O ART. 2º DA LEI N.

9.492/1997, OS SERVIÇOS CONCERNENTES AO PROTESTO FICAM

SUJEITOS AO REGIME ESTABELECIDO NESTA LEI. ALEGAÇÃO DE O
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DÉBITO TER SIDO CONTRAÍDO EM RELAÇÃO DE CONSUMO.

IRRELEVÂNCIA, POR SE TRATAR DE PROCEDIMENTO SUBMETIDO A

REGRAMENTO ESPECÍFICO.

1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: "No regime próprio

da Lei n. 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro

documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário,

incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o

cancelamento do protesto.

2. Recurso especial não provido.

(REsp 1339436/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA

SEÇÃO, julgado em 10/09/2014, DJe 24/09/2014 - grifos nossos).

 

Outrossim, já decidiu este Tribunal:

 

PROCESSO CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. CONHECIMENTO

PARCIAL. MAJORAÇÃO DO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE. GRAU

RECURSAL. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.

PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DANO MORAL "IN RE IPSA".

CANCELAMENTO. DEVER DO CREDOR. VALOR DA INDENIZAÇÃO.

REITERAÇÃO DA CONDUTA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART.940 CC.

D E M A N D A  J U D I C I A L .  R E P E T I Ç Ã O  D O B R A D A .  E N G A N O

I N J U S T I F I C Á V E L  E  M Á - F É .  N Ã O  O C O R R Ê N C I A .  ( . . . )

3. A lei 9.492/97 somente prevê o cancelamento do protesto de título por

meio da apresentação do documento protestado, da declaração de quitação

ou através de ordem judicial, caso em que o suposto credor deverá expor ao

Tabelião certificação da decisão já transitada em julgado (art.26 § 4º da Lei

9492/97).

4. Airregularidade do protesto desincumbe o suposto devedor do ônus

de proceder à sua retirada.

5. Arealização de protesto indevido configura dano "in re ipsa". (...)

(Acórdão n.942542, 20151010033567APC, Relator: ANA MARIA

AMARANTE 6ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2016, Publicado

no DJE: 24/05/2016. Pág.: 335/352)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXTINÇÃO DE DÉBITO.
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PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO POSTERIOR DO DÉBITO.

CANCELAMENTO DO PROTESTO. ÔNUS DO DEVEDOR. DANOS. NÃO

CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O protesto do título, exercitado regularmente pelo credor, constitui

medida necessária à cobrança judicial da dívida representada pela cártula e

o seu cancelamento configura ônus do devedor após efetuar o pagamento,

e não do credor, conforme Lei nº 9.492/1997.

2. Se inexistentes nos autos elementos de prova a demonstrar que o

devedor, após o pagamento da dívida, diligenciou no sentido de dar a

respectiva baixa no protesto, não se pode imputar os efeitos de sua desídia

ao credor. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.945445,

20140310344204APC, Relator: ALVARO CIARLINI 5ª TURMA CÍVEL, Data

de Julgamento: 01/06/2016, Publicado no DJE: 08/06/2016. Pág.: 401/407 -

grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO.

ACORDO. QUITAÇÃO. PROTESTO. CONDUTA REGULAR. ÔNUS DO

DEVEDOR.  CARTA DE ANUÊNCIA.  DANOS MORAIS.  NÃO

CONFIGURADOS.  SENTENÇA MANTIDA.

1. Aresponsabilidade pela baixa do protesto, quando regular, é do devedor,

principal interessado, não havendo que se falar em obrigação não cumprida

pela instituição financeira.

2. Cabe a parte autora após o pagamento da dívida, depois do vencimento e

protesto do título, requerer a carta de anuência da quitação de dívida

perante a instituição credora e providenciar a baixa do protesto, mesmo em

se tratando de relação de consumo

3 .  R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  i m p r o v i d o .  ( A c ó r d ã o  n . 9 3 4 6 0 1 ,

20150110089782APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 2ª TURMA CÍVEL,

Data de Julgamento: 13/04/2016, Publicado no DJE: 19/04/2016. Pág.:

337/353 - grifos nossos).

 

Dessa forma, correta a r. sentença ao declarar a inexistência do

aludido débito e, consequentemente, determinar o cancelamento, em definitivo, dos

apontamentos lançados em nome do autor, relativamente ao contrato descrito na

inicial.

No tocante ao bloqueio do cartão de crédito do autor efetuado pelo
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segundo requerido, este também restou comprovado aos autos através da ligação

telefônica gravada e anexada à fl. 33, onde em 12/05/2016, a atendente afirma que o

cartão "encontra-se bloqueado devido a uma restrição de crédito constante no CPF

do Requerente, devido à dívida que o mesmo possui com o banco", não se tratando,

portanto, de um bloqueio solicitado pelo próprio autor, mas sim decorrente do débito

inexistente.

Assim, ante a comprovação da inexistência da referida dívida,

mostra indevido o aludido bloqueio do cartão - mesmo porque a operadora do cartão

encontra-se na mesma cadeia de consumo do Banco, que intermédia o contrato de

cartão e, ainda, fazem parte do mesmo grupo -, restando, portanto, correta a r.

sentença ao determinar que o segundo demandado se abstenha de bloquear o

mesmo, tão somente em relação ao inadimplemento ora analisado.

2. Do dano moral

Os apelantes sustentam também inexistir dano moral, mas que na

hipótese de condenação, o valor arbitrado deve ser fixado de forma proporcional ao

dano sofrido, a fim de não representar enriquecimento ilícito. 

No entanto, a jurisprudência firmou entendimento de que a

inscrição/protesto indevido do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes

gera o direito à indenização independentemente da comprovação do dano moral,

uma vez que em tais circunstâncias os danos caracterizam-se in re ipsa, isto é, são

presumidos, prescindem de prova.

Nesse sentido, transcrevo julgados deste Tribunal:

 

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO

FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE

RESTRIÇÃO DE CRÉDITO [...] DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA)

. [...]

3. Ainscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto

ou cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa),

ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela

vítima. Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 

[...] (Acórdão n.1070720, 07025609720178070003, Relator: SIMONE

LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018, Publicado no
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DJE: 08/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO DO CONSUMIDOR.  DÉBITOS

INEXISTENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE

INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO.

QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIO PEDAGÓGICO-PUNITIVO. 

A apresentação de documento assinado pela parte, consubstanciado em

uma ficha cadastral e uma ficha de apresentação das condições comerciais

de consultora de empresa de cosméticos, por si só, não comprova a

existência de dívida, sendo insuficiente a infirmar a alegação da autora de

inexistência da obrigação. A inscrição indevida do nome do consumidor

nos órgãos de proteção ao crédito gera o dever de reparar os prejuízos

de ordem moral, que decorrem do próprio fato (dano presumido). A

jurisprudência pátria tem consagrado a dupla função do quantum devido a

título de compensação por danos morais como compensatória e

penalizante, devendo-se levar em consideração, na sua fixação, o grau de

culpa do agente, o dano suportado pela vítima e a condição econômica de

ambas as partes. Diante desse contexto, a indenização não deve ser

estabelecida em quantia ínfima, incapaz de coibir a reiteração da conduta, e

tampouco arbitrada em patamar excessivo, a ponto de gerar enriquecimento

sem causa daquele que suportou as consequências do dano perpetrado.  

(Acórdão n.1069661, 07086953420178070001, Relator: CARMELITA

BRASIL 2ª Turma Cível, Data de Julgamento: 25/01/2018, Publicado no

DJE: 01/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N.

282/STF. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA.

DANO MORAL IN RE IPSA.  REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO.

RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO QUANTUM. REEXAME DO

CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. Asimples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o

tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento

do recurso especial, por falta de prequestionamento (Súmula n. 282/STF).

2. Consoante a jurisprudência desta Corte, 'nos casos de protesto

indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de

inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde

de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica' (REsp n.
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1.059.663/MS, RelatoraMinistra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem

revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a

Súmula n. 7/STJ.

4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o

valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência

desta Corte permite o afastamento do referido óbice para possibilitar a

revisão. No caso, o valor estabelecido pelo Tribunal de origem não se

mostra excessivo.

5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp

618.821/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA

TURMA, julgado em 05/05/2015, DJe 19/05/2015, grifo nosso).

 

Dessa forma,  nas s i tuações em que ocor re  indev ido

protesto/negativação do nome do consumidor, o efeito nocivo destas ações são

indiscutíveis e a demonstração do dano decorre da própria conduta ilegal, restando

afastada a necessidade de comprovação do dano moral.

Com efeito, a conduta dos réus de inscrever o nome do autor nos

cadastros de inadimplentes/protestar indevidamente o seu título em razão de uma

dívida inexistente e, em razão disso, ainda bloquear o seu cartão, caracteriza

situação que viola a honra do consumidor e dá ensejo à indenização por dano moral.

Por todo o exposto, resta demonstrada a conduta ilícita praticada

pelos réus e o dano, que no caso é presumido, bem como a relação causal entre

eles, estando, assim, presentes os pressupostos do dever de indenizar.

Não há que se discutir a existência de culpa, pois a responsabilidade

civil do fornecedor de bens e serviços é objetiva e por isso sua caracterização

prescinde da existência de conduta dolosa ou culposa, a teor do que dispõe o art. 14

do Código de Defesa do Consumidor.

 

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores

por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."
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Dessa forma, demonstrada a falha na prestação do serviço por parte

dos apelantes, deve ser mantida as suas condenações por danos morais causados

ao apelado.

3.Do valor dos danos morais

Pretendem, ainda, os réus a redução do importe do dano moral,

alegando que o valor arbitrado deve ser fixado de forma proporcional ao dano

sofrido, a fim de não representar enriquecimento ilícito.  

Sem razão.

Com efeito, em nosso ordenamento jurídico brasileiro não existe o

critério da tarifação, pelo qual o valor das indenizações é prefixado. Sendo assim, a

compensação por danos morais deve ser arbitrada em observância aos princípios da

razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as funções

preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem como a vedação de

enriquecimento ilícito.

Elementos extraídos do caso concreto, aliados aos já mencionados

critérios traçados pela jurisprudência e pela doutrina, auxiliam na fixação do quantum

indenizatório.

Na hipótese, o protesto e a inserção do nome do autor em cadastro

de restrição ao crédito ocorreram em relação à dívida devidamente quitada,

causando transtornos ao ora apelado, os quais culminaram, inclusive, com um

bloqueio indevido de seu cartão, que lhe causou ainda constrangimentos ao tentar

utilizá-lo no mercado. Nesses termos, entendo que a quantia fixada em desfavor de

cada um dos apelantes-réus, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada, está em

consonância com a situação narrada nos autos e com a extensão de suas

participações para o evento danoso.

Em casos análogos esta e. Corte de Justiça assim se pronunciou, in

verbis:

 

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE

VEÍCULO. FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE

PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.

D A N O  M O R A L  I N  R E  I P S A .  C O N F I G U R A Ç Ã O .  M A T É R I A

Fls. _____

Apelação Cível 20160111277087APC

Código de Verificação :2018ACOUOU2LCYKP7BER3BZLWIC

GABINETE DO DESEMBARGADOR CESAR LOYOLA 20



INCONTROVERSA. QUANTUM. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ADSTRIÇÃO À

NORMATIVA DA EFETIVA EXTENSÃO DO DANO. HONORÁRIOS

RECURSAIS. DESCABIMENTO. SÚMULA N. 326/STJ. RECURSO

DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...)

3. O valor dos danos morais, em qualquer situação, deve ser arbitrado em

consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,

levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos

sofridos, as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação do ofensor

(instituição financeira) e a prevenção de comportamentos futuros análogos.

O valor pecuniário a ser fixado não pode ser fonte de obtenção de vantagem

indevida (CC, art. 884), mas também não pode ser irrisório, para não

fomentar comportamentos irresponsáveis. Normativa que trata da efetiva

extensão do dano (CC, art. 944).

3.1. No particular, é de se observar que, em virtude da restrição creditícia, o

consumidor não comprovou qualquer acontecimento extraordinário capaz de

justificar a majoração do quantum estabelecido em 1º Grau.

3.2. Sob esse panorama, justifica-se a manutenção do valor dos danos

morais em R$ 5.000,00, o qual atende às peculiaridades do caso

concreto e às finalidades do instituto, sem desvirtuar dos precedentes

deste TJDFT. (...)

5. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Sem honorários

recursais. (Acórdão n.984846, 20160310004425APC, Relator: ALFEU

MACHADO 1ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2016, Publicado

no DJE: 13/12/2016. Pág.: 167-187) (Grifo nosso)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. FALTA

DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO

CONHECIDO PARCIALMENTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO

INDEVIDA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. COMPENSAÇÃO

DO DANO MORAL. PARÂMETROS. MAJORAÇÃO. (...)

II. O valor da compensação do dano moral envolve um alto teor de

subjetividade, mas subsídios doutrinários e jurisprudenciais fornecem

parâmetros para o seu arbitramento de forma equilibrada, adequada e,

sobretudo, justa: situação pessoal das partes, gravidade e repercussão do

dano e nível de reprovação da conduta dolosa ou culposa do agente.

III. A quantia de R$ 5.000,00 compensa adequadamente o dano moral

suportado pelo consumidor cujo nome foi inscrito irregularmente em
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cadastro de proteção ao crédito.

IV. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido. (Acórdão n.981713,

20150310130730APC, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4ª TURMA

CÍVEL, Data de Julgamento: 09/11/2016, Publicado no DJE: 05/12/2016.

Pág.: 278/311) (Grifo nosso)

 

4. Da litigância de má-fé

Por derradeiro, o apelante-BRB alega que o apelado atua em

litigância de má-fé, pois falta com a verdade dos fatos, brincando com a justiça,

tentando obter um enriquecimento ilícito.

Todavia, sem razão a pretensão recursal.

Considera-se litigante de má-fé aquele que, como autor, réu ou

interveniente, incorre em uma das condutas do art. 80 do CPC/15.

 

CPC/15 Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato

incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

 

É assente na jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de

Justiça, a necessidade de comprovação de dolo para configuração do instituto. Veja-

se:

 

RECURSO ESPECIAL FALÊNCIA.  CREDOR  TRABALHISTA.   PEDIDO.

POSSIBILIDADE.   DISTINÇÃO ENTRE CREDORES.  LEI Nº  11.101/2005.

INEXISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. CERTIDÃO DE
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CREDITO ORIUNDA DA JUSTIÇA OBREIRA. FÉ PÚBLICA. VÍCIO. FALTA

DE PROVAS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA

Nº 7/STJ.

1.  Não subsiste a alegada ofensa ao art. 535 do CPC/1973, pois o tribunal

de origem enfrentou as questões postas, não havendo no aresto recorrido

omissão, contradição ou obscuridade. 

2.  O credor trabalhista tem legitimidade ativa para ingressar com pedido de

falência, visto que o art. 97, IV, da Lei nº 11.101/2005 não faz distinção

entre credores.

3.  Na hipótese, o credor tem legitimidade ativa, porquanto detém título de

valor superior a 40 (quarenta) salários, e, em execução anterior, não obteve

resultado em pagamento ou mesmo apresentação de bens para penhora.

4.  A  jurisprudência  deste Tribunal Superior é firme no sentido de que,

na litigância de má-fé, o dolo deve ser comprovado. Neste caso, o

Tribunal recorrido expressamente registrou não ter havido a referida

comprovação (art. 17 do CPC/1973), o que impede o reexame do tema por

esta Corte, a teor da Súmula nº 7/STJ.

5. Recurso especial não provido.

(STJ, 3ª Turma, REsp 201/0176594-3, Rel. Ministro RICARDO VILLAS

BÔAS CUEVA, Julgamento 23/08/2016, DJe 06/09/2016)(Grifo nosso).

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO.

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO

OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. RECURSO

PROVIDO.

1. O Código de Processo Civil/15 estabelece, em seu art. 80, II, que

considera-se litigante de má-fé aquele que altera a verdade dos fatos;

2. Para incidir em má-fé é imprescindível a conduta dolosa da parte.

3. Considera-se inadequada a condenação em litigância de má-fé

quando não restam demonstrados nos autos que a parte agiu com

dolo, em violação ao dever de probidade e lealdade processual, ou que

tenha se enquadrado em quaisquer das condutas descritas no artigo

17 do CPC.

4.Recurso conhecido e provido.

(Acórdão n.965921, 20150111108519APC, Relator: GISLENE PINHEIRO 7ª

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/09/2016, Publicado no DJE:

19/09/2016. Pág.: 310-319) (Grifo nosso).
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Assim, tendo em conta os elementos concretos da hipótese em

análise, não vislumbro configurada nenhuma das hipóteses de litigância de má-fé,

pois não restaram comprovado aos autos o dolo nem as alegadas inverdades

aduzidas pelo réu, tanto que o autor obteve ganho de causa na presente ação.

Desse modo, nego provimento ao recurso também nesse ponto.

Conclusão

Posto isso, CONHEÇO das apelações interpostas pelos réus e

NEGO-LHES PROVIMENTO.

Em razão do trabalho adicional em sede recursal, fixo honorários

recursais, majorando em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa os honorários

fixados na origem, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.
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O Senhor Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA - Vogal

Com o relator

A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - Vogal

Com o relator

 D E C I S Ã O

PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL REJEITADA.

NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS. UNÂNIME
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