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DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE

SUSPENSÃO DO PROCESSO. FALTA DE PERTINÊNCIA

TEMÁTICA COM RECURSO REPETITIVO. APELAÇÃO.

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ATENDIMENTO. INOVAÇÃO

RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. ACORDO JUDICIAL.

PAGAMENTO DO DÉBITO. OMISSÃO QUANTO À RETIRADA

DO NOME DO CONSUMDIOR DE CADASTROS DE

INADIMPLENTES. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO

NEGÓCIO JURÍDICO. DANO MORAL CARACTERIZADO.

ARBITRAMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.

REQUISITOS NA CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES.

PROVA INEXISTENTE.

I. Não se justifica a suspensão do processo que não é

abrangido pela ordem de sobrestamento proferida no recurso

especial afetado à sistemática dos recursos especiais.

II. Não se deve imprimir formalismo desmedido à estruturação

processual da apelação, desde que as razões recursais sejam

aptas a descortinar o inconformismo do recorrente e a

pretensão revisional deduzida.

III. A sistemática processual vigente não autoriza inovação

petitória no plano recursal.

IV. Na esteira do que dispõe o artigo 47 da Lei 8.078/1990,

devem ser interpretadas em benefício do consumidor cláusulas
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Fls. _____

Apelação Cível 20160110799509APC

negociais que, a despeito de certa imprecisão e incoerência,

evidenciam que a instituição financeira se encarregou de

promover a exclusão do nome dos devedores de cadastros de

proteção ao crédito depois da quitação da dívida.

V. A indevida persistência da inscrição do nome do consumidor

em órgão de proteção ao crédito vulnera atributos da sua

personalidade e por isso autoriza a compensação do dano

moral sofrido.

VI. Ante as particularidades do caso concreto, a quantia de R$

10.000,00 compensa adequadamente o dano moral sofrido e

não degenera em enriquecimento injustificado.

VII. Sem que tenha havido cobrança irregular ou pagamento

indevido não pode ser aplicada a punição de que cogita o artigo

42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

VIII. A penalidade prevista no artigo 940 do Código Civil tem

como pressuposto elementar a cobrança judicial de dívida total

ou parcialmente paga.

IX. Não são indenizáveis lucros cessantes hipotéticos ou que

não guardam relação de causalidade estrita com a restrição

cadastral gerada pela leniência do fornecedor.

X. Recurso provido em parte.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 4ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JAMES EDUARDO OLIVEIRA

- Relator, FERNANDO HABIBE - 1º Vogal, ARNOLDO CAMANHO - 2º Vogal, sob

a presidência do Senhor Desembargador FERNANDO HABIBE,  em proferir a

seguinte decisão: CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO E DAR-LHE

PARCIAL PROVIMENTO, UNÂNIME, de acordo com a ata do julgamento e notas

taquigráficas.

Brasilia(DF), 31 de Janeiro de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

JAMES EDUARDO OLIVEIRA

Relator
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 O Apelante afirma (i) que o Superior Tribunal de Justiça determinou

a suspensão dos processos que versem sobre repetição do indébito em dobro; (ii)

que a cláusula 13 do contrato é nula, não havendo óbice para seu reconhecimento

nesta etapa processual, porquanto trata-se de matéria de ordem pública, nos termos

do artigo 1º do Código de Defesa do Consumidor; (iii) que são nulas de pleno direito

as cláusulas que impliquem em renúncia ou disposição de direitos; (iv) que a

manutenção do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito acarreta indenização

por dano moral; (v) que deve ser determinada a repetição do indébito em dobro da

quantia que o Apelado publicou como devida no cadastro de inadimplentes; e (vi)

que o Apelado deve ser condenado ao pagamento dos valores que deixou de

receber por não poder exercer atividade laboral em razão da restrição cadastral.

 Requer o conhecimento e provimento do recurso para decretar nula

a cláusula 13 do acordo e condenar o Apelado a indenizá-lo por dano moral, dano

material e repetição do indébito em dobro. 

 Ausente o recolhimento do preparo em razão da concessão dos

benefícios da gratuidade de justiça (fl. 155).

 Em contrarrazões, o Apelado aduz (i) que o recurso não deve ser

conhecido porque o Apelante não demonstrou o desacerto da sentença; (ii) que

houve alteração na causa de pedir, tendo em vista que apenas no recurso o

Apelante traz a nulidade de cláusula constante do acordo livremente pactuado; (iii)

que o próprio Apelante se responsabilizou pela exclusão do seu nome dos órgãos de

proteção ao crédito; (iv) que não há nenhuma ilegalidade no ajuste que previu que o

Apelante, após efetuar o pagamento do débito, deveria lhe procurar para obter carta

de anuência para baixa das restrições cadastrais; (v) que segundo dispõe o artigo

26, da Lei 9.492/1997, qualquer interessado pode requerer a baixa do protesto; e (vi)

que bastava o comparecimento do Apelante no cartório com a prova da quitação e

cópia do acordo firmado para efetuar o cancelamento do protesto.

 Requer o não conhecimento do recurso ou seu desprovimento.

Fls. _____

Apelação Cível 20160110799509APC

R E L A T Ó R I O

 Trata-se de APELAÇÃO interposta por GILBERTO CARVALHO

MOTTA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Brasília que, na

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO proposta em desfavor do HSBC BANK BRASIL S.A.

BANCO MULTIPLO, julgou improcedentes os pedidos de repetição de indébito em

dobro, dano moral por manutenção de seus dados nos órgãos de proteção ao

crédito e lucros cessantes.
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 É o relatório.
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I. Sobrestamento

A Apelante alega que a apelação deve ser sobrestada em virtude da

afetação dos seguintes temas pelo Superior Tribunal de Justiça à sistemática dos

recursos repetitivos:

 

Tema 929 - Discussão quanto às hipóteses de aplicação da

repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do

CDC.

Tema 954 - A indevida cobrança de valores referentes à

alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a

solicitação do usuário, com o consequente pedido de

indenização por danos morais, em contrato de prestação de

serviços de telefonia fixa;

- ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança

de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano

de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem

como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento

"in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos;

- prazo prescricional incidente em caso de pretensão à

repetição de valores supostamente pagos a maior ou

indevidamente cobrados em se tratando de serviços não

contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de

franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se

decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3º, IV,

do Código Civil) ou outro prazo;

- repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se

prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor

(artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e

imperícia);

- abrangência da repetição de indébito - se limitada aos
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V O T O S

O Senhor Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA  - Relator

I. Sobrestamento do recurso
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pagamentos documentalmente comprovados pela autora na

fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede

de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré

de apresentação de documentos.

Repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se

prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor

(artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do

Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e

imperícia).

 

 

No entanto, no Recurso Especial 1.585.736 (tema 929) o

sobrestamento alcança apenas os recursos especiais em tramitação, consoante

despacho proferido pelo relator, verbis:

 

 

"Oficie-se aos Tribunais de apelação informando que a

afetação conjunta deste recurso especial não alterou a

abrangência da ordem de suspensão determinada nos autos do

recurso principal (REsp 1.517.888/SP, fls. 274/275), ficando

limitada, portanto, aos recursos especiais em trâmite, nos

termos do art. 543-C, § 1º, do CPC/1973, então vigente."

 

 

Quanto ao tema 954 (Recurso Especial 1.525.174), a afetação

concerne aos processos que versem sobre repetição de valores cobrados

indevidamente em razão de alteração do plano de franquia, sem solicitação do

usuário, em contrato de prestação de serviço de telefonia fixa.

Essa não é a hipótese dos autos, de maneira que não é apropriada a

suspensão do presente feito.

II. Preliminar de não conhecimento

De acordo com o artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo

Civil, "a apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá a
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exposição do fato e de direito" e "o pedido de nova decisão."

Incumbe, pois, ao apelante investir contra a sentença mediante

articulação de argumentos fáticos e jurídicos hábeis à sua reforma, sob pena de

desatendimento aos princípios da dialeticidade, do contraditório e da ampla defesa.

Discorrendo sobre a simetria exigida pelo princípio da dialeticidade, anota Araken de

Assis:

 

 

O conteúdo das razões também suscita rigoroso controle. Deve

existir simetria entre o decidido e o alegado no recurso, ou seja,

motivação pertinente. Ademais, as razões carecem de

atualidade, à vista do ato impugnado, devendo contrariar os

argumentos do ato decisório, e não simplesmente aludir a

peças anteriores. (Manual dos Recursos, RT, 2007, p. 197).

 

 

No caso vertente, é possível vislumbrar que os fundamentos da

pretensão recursal estão alinhados com a motivação da sentença, de maneira que

não há como admitir o óbice formal apontado pelo Apelado.

Insta ressaltar que não se deve imprimir formalismo desmedido à

estruturação processual da apelação, desde que as razões recursais sejam aptas a

descortinar o inconformismo do recorrente e a pretensão recursal almejada. Na

esteira do que decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

 

 

O formalismo na apreciação das razões de apelação não é tão

acentuado, bastando, para seu conhecimento, que seja

minimamente demonstrada a pretensão de reforma da

sentença, com o ataque, mesmo genérico, dos fundamentos da

sentença. (AgRg. no REsp. 1.107.956/PB, 3ª T., rel. Min.

Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 16.08.2012).
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Sob essa perspectiva formal, portanto, não há como deixar de

conhecer do recurso interposto.

III. Inovação recursal

O pedido de declaração de nulidade da cláusula 13 do acordo não

integrou a petição inicial e, por conseguinte, não passou pelo crivo decisório do juízo

de primeiro grau. Logo, traduz inovação petitória que não é admitida na sistemática

processual vigente. Acerca do tema, vale colacionar elucidativo julgado desta Corte

de Justiça:

 

 

A veiculação no recurso de matéria que não integrara o objeto

da ação, qualificando-se como nítida inovação processual, é

repugnada pelo estatuto processual vigente, elidindo a

possibilidade de ser conhecida como forma de serem

preservados os princípios do duplo grau de jurisdição e da

estabilidade das relações jurídicas, prevenida a ocorrência de

supressão de instância e resguardado o efeito devolutivo da

apelação, pois está municiado de poder para devolver à

instância revisora a apreciação tão-só e exclusivamente das

matérias que, integrando o objeto da lide, foram elucidadas

pela sentença. (APC 20110112124426, 1ª T., rel. Des. Teófilo

Caetano, DJe 17/09/2013). 

 

 

É de se ressalvar, todavia, que a dedução de novos fundamentos

jurídicos não pode ser interpretada como inovação do pedido. Conforme decidiu este

Tribunal de Justiça:
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Não há que se falar em inovação dos fundamentos jurídicos do

pedido em sede recursal quando as teses levantadas pelo

recorrente guardam pertinência com o pedido inicial. (APC

20050110750519, rel. Des. Ângelo Canducci Passareli, 2.ª T.,

DJe 09/12/2009, p. 76).

 

 

Nessa linha de intelecção, conquanto não seja processualmente

viável conhecer do pedido de declaração de nulidade da cláusula combatida pelo

Apelante, nada obsta que as demais pretensões recursais sejam examinadas sob o

enfoque da invalidade suscitada.

Com essa ressalva, conheço em parte do recurso.

No item 13 do acordo homologado no Processo 2013.01.1.098974-5

(fls. 20/23) foi estipulado que os devedores deveriam informar o pagamento ao

credor para recebimento da carta de anuência, com a qual eles próprios

providenciariam a retirada de seus nomes dos órgãos de proteção ao crédito.

Confira-se:

 

 

13) Após o pagamento o cliente entrará em contato com o

escritório jurídico, ora representante do HSBC, para elaboração

da carta de anuência para baixa do Protesto em nome de

Maximu S Cursos Treinamentos e Eventos Ltda, de

Gilberto Carvalho Motta, e de Ana Flavia Fernandes Barros

, sendo responsabilidade única e exclusiva do DEVEDOR

(Financiado) quanto aos procedimentos necessários para

baixa das negativações por ventura lançadas em cartório de

protesto e órgãos de proteção ao crédito, inclusive quanto ao

pagamento de taxas.

 

 

A interpretação isolada dessa cláusula leva à compreensão de que

caberia à Apelante comunicar o pagamento e solicitar "carta de anuência" para
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promover a baixa do protesto e o cancelamento da inscrição do seu nome em órgão

de proteção ao crédito.

Ocorre que essa cláusula é em si mesma imprecisa porque não

houve protesto e a denominada "carta de anuência" não é veículo de comunicação

compatível com a exclusão de cadastros de proteção ao crédito.

Com efeito, a "declaração de anuência" é própria para o

cancelamento de protesto, a teor do que prescreve o artigo 26, § 1º, da Lei

9.492/1997. Daí a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,

munido desse documento, cabe ao próprio devedor promover o cancelamento, como

ilustra o seguinte julgado:

 

 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E

PROCESSUAL CIVIL.  RESPONSABILIDADE CIVIL.

PROTESTO REGULAR. PAGAMENTO POSTERIOR DO

TÍTULO. OBRIGAÇÃO DE CANCELAMENTO DO PROTESTO

DO DEVEDOR. ART. 26 DA LEI Nº 9.492/97. 1. A

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no

sentido de que cabe ao devedor promover o cancelamento do

protesto regularmente lavrado quando de posse do título

protestado ou da carta de anuência do credor nos termos do

que artigo 26 da Lei n.º 9.492/97. 2. Não apresentação pelas

partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os

fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. (AgRg no

REsp 1.414.249/SC, 3ª T., rel. Min. Paulo de Tarso

Sanseverino, DJe 10/03/2015).

 

 

Portanto, apesar dos termos empregados na cláusula 13, à Apelada

caberia adotar as medidas necessárias para a exclusão do nome do Apelante dos

cadastros de proteção ao crédito.

Além disso, é preciso não olvidar que a cláusula 10 do mesmo

acordo sinaliza que a "baixa da inscrição" do nome do Apelante nos órgãos de

proteção ao crédito seria providenciada pela Apelada, consoante se infere de seus
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termos:

 

 

10) Declara o RÉU (Financiado) estar plenamente ciente de

que a baixa da inscrição de seus dados junto aos órgãos de

proteção ao crédito (SPC E SERASA) e a baixa do gravame do

bem em questão serão procedidas em até 5 (cinco) dias úteis a

contar da efetiva quitação do acordo, ou seja, somente com o

pagamento realizado/comprovado e/ou levantamento dos

valores depositados em juízo.

 

 

Note-se que a cláusula 10 versa especificamente sobre órgãos de

proteção que são inclusive nominados (SPC e SERASA), ao passo que a cláusula

13 trata de protesto e faz alusão a "carta de anuência".

Ainda que se possa vislumbrar alguma imprecisão ou incoerência

nas referidas disposições negociais, é de se ter presente, na linha do que dispõem

os artigos 47 da Lei 8.078/1990 e 423 do Código Civil, que a interpretação deve

favorecer o consumidor ou aderente. Rezam esses preceitos legais:

 

 

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de

maneira mais favorável ao consumidor.

(...)

Art. 423. Quando houver no contrato de adesão cláusulas

ambíguas ou contraditórias, dever-se-á adotar a interpretação

mais favorável ao aderente.

 

 

Exatamente porque não interfere decisivamente na elaboração do

contrato ou na redação de suas cláusulas, o consumidor tem a seu favor a
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interpretação de disposições dúbias ou paradoxais. Nesse sentido, decidiu o

Superior Tribunal de Justiça:

 

 

SEGURO DE VIDA. COBERTURA. CLÁUSULAS DÚBIAS.

I N T E R P R E T A Ç Ã O  M A I S  F A V O R Á V E L  A O

HIPOSSUFICIENTE. A falta de clareza e dubiedade das

cláusulas impõem ao julgador uma interpretação favorável ao

consumidor (art. 47 do CDC), parte hipossuficiente por

presunção legal. (AgRg no Ag em REsp 539.402/SP, 3ª T., rel.

Min. Ricardo Villas Boas Cueva, DJe 04.08.2015).

 

 

 

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. SERVIÇO DE

HOME CARE. COBERTURA PELO PLANO DE SAÚDE. DANO

MORAL. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos

contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao

consumidor . Inteligência do enunciado normativo do art. 47 do

CDC. Doutrina e jurisprudência do STJ acerca do tema. (REsp

1378707/RJ, 3ª T., rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe

15/06/2015).

 

 

À vista desse vetor exegético, não remanesce dúvida de que ao

Apelado caberia promover a retirada do nome do Apelante dos cadastros de

inadimplentes depois do pagamento do débito.

Oportuno registrar que a Apelante demonstrou às fls. 29/31 que

encaminhou o comprovante do pagamento ao Apelado pela mesma ferramenta de

comunicação por meio da qual recebeu o acordo e o boleto para liquidação do débito

(e-mail do responsável pela renegociação).
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O Recorrido não impugnou esse documento, limitando-se a afirmar

que competia à Apelante promover a exclusão do seu nome dos cadastros de

inadimplentes.

À vista desse cenário fático e jurídico, cabia ao Apelado, na esteira

dos deveres que lhe são impostos pelo artigo 43 do Código de Defesa do

Consumidor, providenciar a exclusão dos registros que ele mesmo promoveu.

Estatui, a propósito, aSúmula 548 do Superior Tribunal de Justiça, consolidando

matéria equacionada sob a sistemática dos recursos repetitivos:

              

 

Súmula 548 do STJ: Incumbe ao credor a exclusão do registro

da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes

no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo

pagamento do débito.

 

 

Não é demasiado acrescentar que, no âmbito do Distrito Federal,

essa obrigação do fornecedor provém do comando expresso do artigo 4º, § 1º, da

Lei Distrital 514/1993, que tem a seguinte redação:

 

 

Art. 4º O registro será cancelado sempre que cessarem os

motivos que o originaram ou for constatado que o mesmo foi

indevido.

§ 1º A sol ici tação de cancelamento é de exclusiva

responsabilidade da empresa que solicitou o registro e será

obrigatoriamente por ela providenciada no prazo máximo de 48

(quarenta e oito) horas a contar do momento em que forem

atendidas as condições previstas no "caput" deste artigo.
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Não há, pois, dúvida de que a persistência da negativação proveio

de lapso obrigacional do Apelado, a quem não se pode desonerar do dever de

reparar o dano moral causado.

V. Dano moral

As regras de experiência comum, cuja aplicação é respaldada pelo

artigo 375 da Lei Processual Civil, evidenciam que qualquer pessoa com o mínimo

de orientação deontológica e referenciais sociais sente-se ultrajada com a inclusão

ou manutenção de seu nome em órgão que registra atos de improbidade negocial.

Acontecimentos dessa natureza dispensam a demonstração do

aviltamento dos predicados da personalidade, posto que embebidos da presunção

oriunda das máximas da experiência comum. Na lição de Carlos Alberto Bittar:

 

 

Não se deve cogitar de mensuração do sofrimento ou de prova

de dor, exatamente porque esses sentimentos estão ínsitos no

espírito humano. Compõem, pois a sua essencialidade, de

sorte que, das simples circunstâncias do caso, tem o

magistrado a plena possibilidade de aquilatar a respectiva

existência, não apresentando relevância jurídica o grau de

reação manifestado pelo lesado.  (Reparação Civil por Danos

Morais, RT, pág. 79).

 

 

A persistência de registro negativo lesiona ou pelo menos posterga a

lesão ao nome e à honra, direitos da personalidade cuja vulneração traduz dano

moral passível de compensação pecuniária. Não há polemica jurisprudencial sobre a

matéria, como ilustra o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

 

 

A G R A V O  R E G I M E N T A L  N O S  E M B A R G O S  D E

DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR.

INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE

INADIMPLENTES. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. EXCLUSÃO NO
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PRAZO LEGAL. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A eg. Segunda

Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do

Recurso Especial Repetitivo nº 1.424.792/BA (Rel. Min. Luis

Felipe Salomão, DJe de 24/9/2014), processado nos moldes do

art. 543-C do CPC, firmou entendimento de que, "Diante das

regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, mesmo

havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de

órgão de proteção ao crédito, após o integral pagamento da

dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do registro

desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do

primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do

numerário necessário à quitação do débito vencido". 2. O dano

moral decorrente da manutenção do nome do devedor no

cadastro de inadimplentes, após a quitação do débito, pelo

prazo superior a 5 (cinco) dias, caracteriza-se como presumido.

3. No caso, a exclusão do nome do autor do cadastro de

inadimplentes ocorreu dentro do prazo de 5 (cinco) dias, razão

pela qual não há elementos que caracterizem o dever de

indenizar. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no

REsp 1.368.258/MG, 4ª T., rel. Min. Raul Araújo, DJe

04/11/2015).

 

 

 

Insofismável, portanto, o dano moral provocado pela demora do

Apelado em retirar o nome do Apelante dos órgãos de proteção ao crédito.

VI. Compensação do dano moral

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

das partes, gravidade e repercussão do dano e nível de reprovação da conduta

dolosa ou culposa do agente. Na explanação de Euclides Benedito de Oliveira:
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Ao juiz se impõe a individualização do valor indenizatório,

diante das circunstâncias do caso concreto, levando em conta

a situação pessoal do agente e do ofendido, o meio em que

vivem, consequências sociais advindas do fato ou do ato ilícito,

além, naturalmente, do exame da intensidade do dolo ou da

culpa e da gravidade da lesão examinada. (O Direito Civil no

Século XXI, Coordenação Maria Helena Diniz e Roberto Senise

Lisboa, Saraiva, 2003, p. 154).

 

 

Conquanto a responsabilidade civil gravite sob o princípio nuclear da

indenidade, os balizamentos enfocados sinalizam que em sede de dano moral a

indenização atende a uma dupla finalidade: compensação do dano e punição ao

lesante.

A reparação visa restaurar a integridade patrimonial (lato sensu) da

vítima, não obstante a natureza peculiar do dano; a punição visa coibir a repetição

de atos não condizentes com a vida em sociedade e com o tráfego jurídico. Nos

dizeres de Antônio Jeová Santos:

 

 

A indenização do dano moral, além do caráter ressarcitório,

serve também como sanção exemplar. A determinação do

montante indenizatório deve ser fixado tendo em vista a

gravidade objetiva do dano causado e a repercussão que o

dano teve na vida do prejudicado, o valor que faça com que o

ofensor se evada de novas indenizações, evitando outras

infrações danosas. Conjuga-se, assim, a teoria da sanção

exemplar à do caráter ressarcitório, para que se tenha o

esboço do quantum na mensuração do dano moral. (Dano

Moral Indenizável, Lejus, 1997, p. 58).
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Sob o primeiro aspecto, os elementos dos autos permitem concluir

pela patente densidade econômico-financeira do Apelado, instituição financeira de

relevante atuação no mercado.

É certo que o fator econômico deve ser ponderado com reservas,

pois a lesão aos atributos da personalidade não pode ser medida pelo poder

aquisitivo de seu titular: "A verdadeira personalidade de um homem consiste, não no

que tem, mas no que é", na síntese lapidar de Oscar Wilde (Antologia da Literatura

Mundial, Antologia do Pensamento Mundial, V, Logos, 1961, p. 224).

De toda sorte, a capacidade econômica das partes, apesar de

dotada de um grau de influência bastante relativizado, subsidia a mensuração do

dano moral porque a indenização nesse campo, ao mesmo tempo em que não deve

ser desvirtuada em enriquecimento ilícito, tem um aspecto educativo que só pode

ser aferido em razão do potencial econômico do ofensor. Na oportuna advertência

do Superior Tribunal de Justiça:

 

 

A indenização deve ter conteúdo didático, de modo a coibir

reincidência do causador do dano sem enriquecer a vítima.

(AgRg. no AI 804.927/PR, 3ª T., rel. Min. Humberto Gomes de

Barros, DJU 18.12.2006, p. 386).

 

 

No que diz respeito à gravidade e à repercussão do dano, a

Apelante passou pela situação incômoda e constrangedora de ter o seu nome

indevidamente mantido em órgãos de proteção por mais de um ano, período durante

o qual ficou exposta à restrição creditícia.

Insta apenas ressalvar que fatos dessa ordem - manutenção ilícita

do nome em cadastro de proteção ao crédito -, embora provoquem naturalmente

situações constrangedoras e adversas, normalmente não acarretam um profundo

desarranjo na vida familiar, profissional e social do lesado.

No que concerne à reprovabilidade da falta em que incorreu o
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Apelado, não se descortina nenhum indicativo de dolo, senão de incúria no

monitoramento da dívida que deu ensejo à negativação.

À vista dessas ponderações, o valor de R$ 10.000,00 pondera

adequadamente os elementos de persuasão que plasmam e influenciam o

arbitramento da compensação do dano moral, traduzindo com fidelidade o equilíbrio

entre o fator indenizatório e o veto ao enriquecimento ilícito.

VII. Repetição do indébito

A punição de que cogita o artigo 42, parágrafo único, do Código de

Defesa do Consumidor, tem como premissas a irregularidade da cobrança

promovida pelo fornecedor e o pagamento indevido realizado pelo consumidor. Reza

esse preceito legal:

 

 

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente

não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer

tipo de constrangimento ou ameaça.

 

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida

tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do

que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e

juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

 

 

A Apelante não pagou a quantia porque recebeu cobrança indevida

do Apelado. O pagamento foi realizado no contexto do acordo homologado

judicialmente, de sorte que não há que se cogitar de indébito, pressuposto sem o

qual não se legitima a imposição da censura legal. Acerca do tema, pondera com

propriedade Roberta Densa:

 

 

Da dicção legal percebemos que a repetição do indébito é

condicionada ao efetivo pagamento da cobrança pelo

consumidor. Assim, a simples carta de cobrança não preenche
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a exigência do artigo citado, não gera direito de indenização ao

consumidor. (Direito do Consumidor, 4ª ed., Atlas, p. 119).

 

 

Não é despiciendo enfatizar que os requisitos para o castigo legal

são cumulativos, de maneira que a falta de qualquer deles, como na hipótese

vertente, frustra a sua aplicação. No elucidativo precedente do Superior Tribunal de

Justiça:

 

 

RECURSO ESPECIAL - DEMANDA INDENIZATÓRIA -

RECUSA INDEVIDA À COBERTURA DE PLANO DE SAÚDE -

BENEFICIÁRIA QUE, PREMIDA POR RISCO DE MORTE,

EFETUA DESEMBOLSO PARA AQUISIÇÃO DE STENT -

CIRCUNSTÂNCIA CONFIGURADORA DE COBRANÇA

INDIRETA, AUTORIZANDO, EM PRINCÍPIO, A APLICAÇÃO

DA PENALIDADE PREVISTA NO ARTIGO 42, PARÁGRAFO

ÚNICO, DO CDC, EM DESFAVOR DO FORNECEDOR -

AUSÊNCIA, TODAVIA, DE MÁ-FÉ NA CONDUTA DA

OPERADORA - NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL

DECRETADA EM JUÍZO -  IMPOSSIBIL IDADE DA

REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. 1. Devolução em

dobro de indébito (artigo 42, parágrafo único, do Código de

Defesa do Consumidor). Pressupostos necessários e

cumulativos: (i) cobrança extrajudicial indevida de dívida

decorrente de contrato de consumo; (ii) efetivo pagamento do

indébito pelo consumidor; e (iii) engano injustificável por parte

do fornecedor ou prestador. 1.1. A conduta da operadora de

plano de saúde que nega indevidamente fornecimento de stent,

para aplicação em intervenção cirúrgica cardíaca, forçando o

consumidor a adquiri-lo perante terceiros, configura cobrança

extrajudicial indireta, ocasionando locupletamento do

fornecedor e, por isso, possibilita, em tese, a aplicação da

penalidade prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC. 1.2.
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Todavia, resta ausente, no caso, a má-fé do prestador do

serviço, pois a negativa apresentada ao consumidor, ainda que

abusiva, encontrava-se prevista em cláusula contratual,

presumidamente aceita pelas partes quando da celebração do

negócio jurídico. Não configurada a má-fé na cobrança

extrajudicial, direta ou indireta, inviabiliza-se a cominação da

penalidade atinente à repetição do indébito em dobro.

Precedentes. (REsp. 1.177.371/RJ, 4ª T., rel. Min. Marco Buzzi,

DJe 29.11.2012).

 

 

De igual modo, não há respaldo legal para a repetição de indébito

com apoio no artigo 940 do Código Civil, tendo em vista que apenalidade inscrita

nesse dispositivo tem como pressuposto elementar a propositura de demanda em

que se postula a cobrança de dívida total ou parcialmente paga. Conforme decidiu o

Superior Tribunal de Justiça:

 

 

EMBARGOS À EXECUÇÃO. LOCAÇÃO. ARTIGO 940 DO

NOVO CÓDIGO CIVIL. NÃO COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ DO

CREDOR. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça

delineia que a indenização prevista no art. 940 do Novo Código

Civil é cabível somente quando caracterizada a má-fé do credor

ao demandar o devedor por dívida já paga, total ou

parcialmente, sem ressalvar valores recebidos. (AgRg no Ag

em REsp 454.937/SP, 4ª T., rel. Min. Raul Araújo, DJe

05.05.2015).

 

 

Levando em conta que não houve demanda judicial para cobrança

de dívida inexistente, descabe falar da punição prevista no artigo 940 do Código

Civil.

VIII. Danos materiais
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O Apelante afirma que deixou de exercer sua atividade profissional

(motorista - fl. 58) em razão da restrição cadastral que o impossibilitou de comprar

automóvel.

Não há, no entanto, substrato fático e jurídico para a demonstração

esse prejuízo que, no contexto dos autos, é meramente especulativo e por isso não

atende às exigências dos artigos 402 e 403 do Código Civil. A propósito do tema,

vale colacionar a lição de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barbosa e Maria Celina

Bodin de Moraes acerca da prova do dano no contexto da responsabilidade civil:

 

 

A prova da existência de dano é indispensável para o

surgimento do dever de indenizar e deve ser feita, em regra,

por quem alega o prejuízo. A efetiva comprovação dos

prejuízos é tão importante que mesmo que se comprove a

violação de um dever jurídico e a culpa ou o dolo do infrator,

nenhuma indenização será devida se não houver prejuízo.

(Código Civil Interpretado, 2ª ed., Renovar, p. 732).

 

 

Não há, com efeito, prova alguma de que o Apelante ficou

impossibilitado de exercer qualquer atividade lucrativa em função da restrição

cadastral.

Isto posto, conheço em parte do recurso e dou parcial provimento

para condenar o Apelado a pagar ao Apelante R$ 10.000,00 a título de dano moral,

atualizado monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora desde a

citação.

 

ISTO POSTO, conheço em parte e dou provimento parcial ao

recurso para condenar o Apelado a pagar à Apelante R$ 10.000,00 a título de dano

moral, atualizado monetariamente a partir desta data e acrescido de juros de mora

desde a citação.

Ante a mudança do cenário sucumbencial, arcarão as partes com o

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em

10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para cada uma delas.
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Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários

advocatícios devidos ao advogado do Apelante para 12% do valor da condenação

(CPC, art. 85, § 11).
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