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CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO

CONTRATUAL.  CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS DE  ASSESSORIA  E  CONSULTORIA

FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO

CONTRATADO. CONFIGURAÇÃO. RESCISÃO DO

CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS.

CABIMENTO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.

1. Tendo em vista que a relação existente entre as partes é

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cabível a

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII,

do  re fer ido  d ip loma lega l ,  quando conf igurada a

hipossuficiência da parte consumidora ou a verossimilhança

das alegações vertidas na inicial.

2. Tratando-se de contrato de prestação de serviços de

assessoria e consultoria jurídica e financeira, que objetiva a

viabilização de negociação de dívida na via extrajudicial e

judicial, incumbe à empresa contratada adotar as medidas

cabíveis para o cumprimento da obrigação assumida.

3. Evidenciado, no caso concreto, que as ações ajuizadas pela

empresa ré em favor da autora foram todas extintas em razão

do indeferimento da petição inicial, ante o não cumprimento de

determinação de emenda, e não havendo prova de que tenham

sido promovidas negociações extrajudiciais perante o agente
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financeiro, tem-se por caracterizado o descumprimento da

obrigação assumida em contrato de prestação de serviços de

assessoria e consultoria de que os serviços não foram

prestados a consultoria financeira, objetivando a redução do

valor de parcelas de financiamento de veículo.

4. O inadimplemento contratual por parte da empresa ré

constitui causa apta a justificar a rescisão do contrato objeto da

lide, com o retorno das partes ao status quo ante, impondo a

devolução das parcelas pagas, de modo integral e imediato,

sem direito a retenção de multa.

5. O simples descumprimento contratual, em regra, não dá

ensejo a danos morais, muito embora seja causa de dissabor

ou aborrecimentos.

6. Uma vez que a autora, livre e espontaneamente, contratou a

empresa ré para renegociar os valores do contrato de

financiamento, ciente de que a suspensão do pagamento das

prestações de amortização da dívida com o banco credor

poderia resultar restrições ao crédito, não há como lhe ser

assegurado o direito à indenização por danos morais em

virtude da inclusão de seu nome no cadastro da SERASA.

7. Apelação Cível conhecida e parcialmente provida.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 8ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, NÍDIA CORRÊA LIMA -

Relatora, ANA CANTARINO - 1º Vogal, DIAULAS COSTA RIBEIRO - 2º Vogal, sob

a presidência da Senhora Desembargadora ANA CANTARINO,  em proferir a

seguinte decisão: APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE

PROVIDA. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 19 de Abril de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

NÍDIA CORRÊA LIMA

Relatora
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 Trata-se de pedido de rescisão de contrato c/c devolução de

valores pagos c/c indenização por danos morais e materiais,

proposta por MARIA DAS GRAÇAS LUIZ GONÇALVES, em

face de MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE

COBRANÇA LTDA, partes devidamente qualificadas.

 Em síntese, a parte autora alega que firmou com a ré contrato

de prestação de serviços advocatícios. O objeto era renegociar

o contrato de financiamento junto ao credor BANCO ITAÚ,

comprometendo-se a ré a promover ação revisional para

redução do valor das parcelas. Em contraprestação, a autora

pagaria R$ 2.200,00 em 4 parcelas.

 Segundo a inicial, pelo contrato entre as partes, a autora

suspenderia os pagamentos ao Banco Itaú, bem como

receberia um carnê com valor reduzido para R$ 657,20, cada,

referente ao período de 15/04/2013 a 15/02/2017 e que o

pagamento seria feito na forma de depósito bancário.

 Aduz que a ré emitiu o carnê com valores diferentes do

pactuado, bem como descumpriu as cláusulas segunda,

terceira, quarta, quinta e sexta, do contrato.

 Informa que efetuou o pagamento pelo serviço, no valor R$

2.200,00, além de 20 parcelas da mensalidade reduzida,

totalizando R$ 13.344,00. Todavia, a ré não fez nenhum

contato com o agente financeiro, nenhuma ação revisional foi

proposta, tampouco providenciou defesa da autora,

ocasionando a inserção de seu nome em cadastros do

SERASA.

 Esclarece que, a fim de evitar a apreensão do veículo,

desembolsou a quantia de R$ 15.000,00 para quitar o saldo
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS

LUIZ GONÇALVES em face da r. sentença de fls. 220/225, cujo relatório abaixo

transcrevo:
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devedor do bem financiado, sendo que a requerida não tomou

nenhuma providencia, infringindo a cláusula quinta, do contrato.

 Em razão de não ter logrado êxito em rescindir o contrato

extrajudicialmente, deduz pretensão jurisdicional para a

decretação judicial da rescisão do contrato firmado entre as

partes, sem qualquer ônus à autora, pois não deu causa à

rescisão, com condenação da ré em devolver os valores pagos,

no valor de R$ 35.935,50, além de indenização por danos

morais no valor de R$ 60.000,00.

 Inicial às fls. 07/11, instruída com instrumentos de mandado e

documentos às fls. 12/86.

 Custas iniciais recolhidas às fls. 90.

 Citada (fl. 93-verso), a ré apresentou o instrumento de

procuração de fls. 95 e documentos de fls. 95/104. Mais a

frente, apresentou contestação às fls. 106/122, seguida dos

documentos de fls. 123/171.

 Em síntese, a ré alega: que promoveu ação revisional em

nome da autora, consoante "doc 9.2" (fls. 152). Alega que a

autora já estava com débitos junto ao credor fiduciário quando

da celebração do contrato de prestação de serviços e, por isso,

7 dias depois da assinatura do contrato teve seu nome

"negativado". A defesa aponta ainda que na cláusula 6ª (5ª)

expressamente cientificou a requerida que se continuasse a

suspensão dos pagamentos poderia ser demandada

judicialmente pelo banco, em ação de busca e apreensão; que

advertiu a autora que deveria dispor de quantia em mão para

eventual purga da mora e, para tanto, poderia optar em

depositar o valor em sua própria conta poupança ou em conta

extrajudicial administrada pela ré, tendo a autora optado pela

segunda.

 Impugna a alegação da autora de descumprimento do

contrato, e esclarece que, após muitos contatos pela ré e ações

judiciais a autora se compôs com o banco diretamente,

consoante faz prova o documento de fl. 44.

 Refuta a alegação de que a autora pagou R$ 2.200,00 e mais

20 parcelas que somadas resultam em R$ 13.344,00, sob

fundamento de que a autora constituiu nos autos a prova
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necessária. Afirma que a autora não efetuou os pagamentos a

que se comprometeu no contrato,  impugnando os

comprovantes de pagamentos juntados, pois não consta a

requerida como beneficiária. Por isso, a autora está incorrendo

em mora contratual.

 Por fim, esclarece que os serviços foram prestados, tendo

gerado um benefício de R$ 20.717,60 em favor da autora, e

impugna os documentos juntados, postulando, ao final da peça

contestatória, a improcedência dos pedidos, bem como

determinação à autora para juntar documentos legíveis e

condenação da autora em litigância de má-fé, em razão de ter

alterado a verdade dos fatos.

 Réplica às fls. 173/181.

 Instadas as partes a especificar as provas que pretendiam

produzir em eventual e futura dilação probatória, as partes

pediram a produção de prova oral (autora, às fls. 173/181 e

190/191; réu, às fls. 187).

 Saneador às fls. 197, com deferimento da prova oral e fixação

dos pontos controvertidos:

 Para elucidar os pontos acima delineados, foi deferida a prova

testemunhal, produzida em audiência de instrução e julgamento

realizada às fls. 204, em que foram coletados os depoimentos

das testemunhas indicadas pela autora, a saber, GEILIANA

FERREIRA FREITAS e DIVINO ADILSON GALVÃO DA SILVA,

com dispensa da oitiva da testemunha ANA PAULA e da

colheita do depoimento pessoal da parte ré, em comum acordo.

Ao final, as partes fizeram alegações remissivas.

  

 

 Acrescento que o d. Magistrado de primeiro grau julgou

parcialmente procedente o pedido, para decretar a rescisão do contrato firmado

pelas partes, devendo a parte ré restituir à autora o valor correspondente às 19

(dezenove) parcelas pagas, corrigidas monetariamente desde o pagamento de cada

uma delas e acrescidas de juros de mora, deduzido o valor de R$ 3.000,00 (três mil

reais) a título de multa rescisória.
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 Em razão da sucumbência mínima da ré, a parte autora foi

condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios,

estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

 Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação (fls. 238/250),

alegando que o MM. Juiz sentenciante fundamentou sua decisão em premissas

equivocadas, contrariando as provas dos autos quanto ao descumprimento do

contrato por parte da ré. Sustentou, ainda, que os documentos dos autos

demonstram o pagamento de 20 (vinte) parcelas.

 Prosseguiu a apelante aduzindo que a culpa pela rescisão do

contrato deve ser imputada à inércia e à negligência da parte ré, de modo que não

poderia ser assegurada a retenção do montante correspondente à multa contratual.

Asseverou que faz jus à indenização por danos morais, porquanto teve seu nome

inscrito no cadastro de inadimplentes e foi notificada pelo agente financeiro em

virtude do descumprimento de obrigações assumidas pela ré.

 Ao final, a autora/apelante pleiteou a reforma da r. sentença, para

que seja julgado procedente o pedido inicial.

 Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da justiça gratuita.

 Contrarrazões ofertadas às fls. 253/259.

 É o relatório.
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Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos legais de

admissibilidade.

Trata-se de Apelação Cível interposta por MARIA DAS GRACAS

LUIZ GONÇALVES em face da r. sentença de fls. 220/225.

Consoante relatado, a ora apelante propôs Ação de Conhecimento

em desfavor de MOREIRA ASSESSORIA E CONSULTORIA DE COBRANÇA LTDA,

aduzindo que as partes celebraram contrato de prestação de serviços, objetivando

viabilizar a redução do valor das parcelas do contrato de financiamento de veículo

firmado com o Banco Itaú S/A. Destacou que a empresa ré, no entanto, teria

prestado o serviço de forma deficiente, na medida em que deixou de negociar com o

agente financeiro e de ajuizar ação revisional, deixando, inclusive, de promover a

sua defesa, ocasionando a inserção de seu nome em cadastros de devedores

inadimplentes.

A autora acrescentou que, para evitar a apreensão do veículo,

desembolsou a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para quitar o saldo

devedor do bem financiado. Nesse contexto, requereu a rescisão do contrato firmado

pelas partes, com a devolução da totalidade dos valores pagos, corrigidos

monetariamente e acrescidos de juros de mora. Pugnou, ainda, pela condenação da

ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite do feito, o d. Magistrado de primeiro grau julgou

parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial, nos seguintes termos, verbis:

 

 

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o

pedido, com apreciação do mérito, nos termos do artigo 487,

inciso I do Novo Código de Processo Civil, para decretar a

rescisão do contrato firmado entre as partes, devendo a parte

ré restituir à autora o valor das 19 parcelas pagas (01 a 17 e 19

a 20 - fls. 47/56 - carnê), corrigidas monetariamente desde o

pagamento de cada uma delas e acrescidos de juros de mora

de 1% ao mês, deduzido o valor de R$ 3.000,00 reais a título
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A Senhora Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA - Relatora
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de multa rescisória, com correção monetária pelo INPC desde

o desembolso e juros de mora a partir da citação (93-verso).

Em atendimento ao princípio da sucumbência majoritária,

condeno a parte autora ao pagamento de custas processuais e

honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor da

causa, analisadas as diretrizes do art. 85, § 2º, do NCPC.

 

 

Em suas razões de apelo, a autora alegou que o entendimento

firmado pelo MM. Juiz sentenciante contrariou as provas produzidas nos autos e

baseou-se em premissas equivocadas, ainda quanto ao descumprimento do contrato

por parte da empresa ré. Sustentou que foi promovido o pagamento de 20 (vinte)

parcelas e ressaltou que a rescisão do contrato deve ser imputada à inércia e à

negligência da parte ré.

Prosseguiu a autora/apelante asseverando que não poderia ser

reconhecido o direito da ré à retenção de valores a título de multa contratual e

afirmou que faz jus à indenização por danos morais, porquanto teve seu nome

inscrito no cadastro de inadimplentes e foi notificada pelo agente financeiro em

virtude do descumprimento de obrigações assumidas pela ré.

É a suma dos fatos.

No caso em apreço, verifica-se que a autora/apelante firmou, em

20/02/2013, contrato de prestação de serviço de assessoria com a empresa

ré/apelada, objetivando a renegociação do financiamento firmado com o Banco Itaú

S/A, para a redução das prestações em 30% (trinta por cento) do saldo devedor

remanescente.

Pelo contrato firmado, verifica-se, em sua cláusula primeira, que a

apelada se propôs a negociar de forma extrajudicial o citado financiamento,

objetivando a redução das parcelas sem a incidência das taxas/tarifas e juros

cobrados ilegalmente e, dependendo do caso, orientar um possível ingresso com

Ação Judicial.

Para tanto, ficou estabelecido que a ré/apelada ficaria responsável

pela quitação do financiamento junto ao banco, enquanto a autora/apelante arcaria

com o pagamento dos valores reduzidos, conforme cláusula sexta, que assim

dispôs:
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Cláusula 6ª - Após a suspensão dos pagamentos à instituição

financeira, o CONTRATANTE receberá um novo carnê, no

prazo de 15 (quinze) dias, contados da assinatura deste

contrato, o qual será emitido em nome da CONTRATADA, e

conterá a mesma quantidade de parcelas que restam para

cumprir o contrato de financiamento/arrendamento mercantil

contratado com o Banco: ITAÚ, cujo valor da parcela

corresponderá ao valor do saldo devedor existente na

assinatura do contrato deduzido o valor da redução estipulada

na CLÁUSULA 2ª dividido pelo o número de parcelas que

restam para cumprir o contrato com a referida instituição

financeira. Valor da parcela reduzida: R$ 657,20. 

 

 

É incontroverso, ademais, que a autora/apelante foi cientificada de

que, com a suspensão do pagamento dos valores do financiamento, o agente

financeiro "poderá proceder à inscrição de seu nome nos cadastros de restrição ao

crédito (SERASA/SPC), restrição dos documentos do veículo no RENAJUD,

DETRAN e  ou t ros  ó rgãos  e  a inda ,  p ropor  AÇÃO DE BUSCA E

APREENSÃO/REINTEGRAÇÃO DE POSSE." (cláusula quinta - f l .  34)

Todavia, nos termos da referida cláusula quinta do contrato, a

ré/apelada "se incumbirá de adotar as medidas extrajudiciais e judiciais no sentido

de oferecer defesa em Ação de busca e apreensão/reintegração de posse e de dar

baixa na restrição creditícia".

De se notar, pois, que há disposição expressa no contrato em

questão no sentido de que a prestação dos serviços pactuados pode ser realizada

mediante negociação extrajudicial ou judicial.

A autora/apelante alega que houve a má prestação do serviço por

parte da empresa ré/apelada, na medida em que não teria negociado de forma

extrajudicial o mencionado financiamento, nem proposto ação judicial, bem como

não teria promovido a sua defesa por ocasião da inscrição de seu nome nos

cadastros de devedores inadimplentes.
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Neste sentido, a autora demonstrou que teve seu nome incluído no

cadastro do SERASA em 20/04/2013, em decorrência do inadimplemento de parcela

do financiamento junto ao Banco FIAT vencida em 27/02/2013 (fl. 28), ou seja, em

data posterior a celebração do contrato de assessoria de crédito entre as partes

(20/02/2013).

Pelos documentos acostados às fls. 27 e 44, ficou demonstrado que

a autora foi notificada pelo agente financeiro, na data de 23/10/2014, em virtude do

não pagamento das parcelas com vencimento em 27/02/2013 e as demais

subsequentes, o que culminou em acordo de quitação total do contrato nº

23763303/62410, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 24/11/2014.

Cumpre assinalar que a relação existente entre as partes é regida

pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme inteligência dos artigos 2º e 3º,

bem como que o caso em análise impõe a aplicação da inversão do ônus probatório,

porquanto caracterizada a hipossuficiência da autora quanto à produção de provas.

Além disso, considerando os documentos apresentados, entendo verossímeis os

argumentos vertidos na inicial.

Levando em conta a inversão probatória, não vislumbro qualquer

indício de terem sido empregadas pela ré/apelada as diligências cabíveis e

necessárias para o cumprimento da obrigação prevista no instrumento contratual

firmado pelas partes litigantes.

Consoante registro interno colacionado aos autos pela própria ré, à

fl. 134, infere-se que a autora, por ocasião da contratação, comprovou o

adimplemento de 13 (treze) das 60 (sessenta) parcelas do financiamento, a última

paga em 27/01/2013, ficando estabelecido o pagamento das 47 (quarenta e sete)

parcelas restantes pelo valor reduzido de R$ 657,20 (seiscentos e cinquenta e sete

reais e vinte centavos).

Pelos termos do contrato (cláusula 7ª - fl. 35) no mencionado

documento, a parcela do financiamento do veículo com vencimento em 27/02/2013,

objeto da inclusão do nome da autora em cadastro restritivo de crédito, integrava o

saldo remanescente junto ao agente financeiro no ato da assinatura do contrato de

prestação dos serviços de assessoria de crédito, não estando configurado

inadimplemento anterior.
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Nada obstante a ré tenha juntado aos autos comprovação da

distribuição de ações em nome da autora, autuadas sob n. 2013.01.1.165746-4, n.

2013.01.1.033117-9 e n. 2014.01.1.179817-9 (fls. 147/164), observo que todas as

petições iniciais foram indeferidas, após o não cumprimento de determinações de

emenda, consoante consultas ao andamento processual1.
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Uma vez que o indeferimento da petição inicial é decisão judicial que

obsta liminarmente o prosseguimento da causa, pois não se admite o

processamento da demanda, é de se concluir que o agente financeiro nem mesmo

tomou conhecimento de que estava sendo demandado pela autora.

Ademais, a parte ré deixou de demonstrar que o objeto das referidas

demandas já havia sido satisfatoriamente alcançado por meio de negociações

extrajudiciais perante o agente financeiro.

Ressalte-se que o fato de a autora/apelante ter logrado êxito na

redução do saldo devedor junto ao agente financeiro não evidencia, por si só, que o

acordo decorreu do regular cumprimento das obrigações assumidas pela ré. Isto

porque, da análise dos autos, a ré não se desincumbiu de apresentar qualquer

documento capaz de demonstrar que intermediou a negociação que culminou com a

redução do saldo devedor.

Na prática, não resta dúvida de que os serviços não foram prestados

a contento pela empresa ré, tratando-se de inequívoca hipótese de violação ao

disposto no artigo 422 do Código Civil, segundo o qual "Os contratantes são

obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os

princípios de probidade e boa-fé".

Desse modo, tenho que o pedido de rescisão contratual formulado

pela autora/apelante encontra-se amparado pelo disposto no artigo 475 do Código

Civil, que assim estabelece:

 

 

Art. 475. A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a

resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento,
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cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e

danos.

 

 

Acerca do tema, trago à colação aresto desta egrégia Corte de

Justiça:

 

 

APELAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

JURÍD ICOS E  DE ASSESSORIA .  REDUÇÃO DE

PRESTAÇÃO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CDC.

R E L A Ç Ã O  D E  C O N S U M O .  S U S P E N S Ã O  D O S

PAGAMENTOS. BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO.

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ATO ILÍCITO. DANOS

MORAIS CONFIGURADOS. INDENIZAÇÃO ARBITRADA

SEGUNDO OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE

PROVIDO. - Contrato de prestação de serviços, cujo objeto era

redução das parcelas do contrato de financiamento de veículo

com o afastamento das taxas/tarifas e juros cobrados, sob a

informação do fornecedor de que seriam ilegais. - O inciso IV

do art. 39 do Código de Defesa do Consumidor, estabeleceu

como prática abusiva "prevalecer da fraqueza ou ignorância do

consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, conhecimento ou

condição social, para impingir-lhe seus produtos ou serviços". -

O conjunto probatório revelou um possível quadro de

comportamento doloso ou até de má-fé do fornecedor do

serviço, ao deixar de prestar as informações claras e

adequadas ao contratante, seja acerca do objeto do acordo,

como não adotou medidas efetivas para sua execução, mas

uma ação puramente desidiosa e despretensiosa, porque já

sabido, de antemão, que qualquer sucesso era praticamente

impossível. - A má-fé tornou-se ainda mais patente diante da

conduta da requerida, que exigiu que os depósitos das
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prestações do contrato fossem real izados mediante

recolhimento através de um carnê, onde figurava como sua

beneficiária, ao invés de serem depositados diretamente em

juízo. - Todo o conjunto sugere, com clareza solar, o descaso e

o comportamento ilícito engendrado para lesar as pessoas

dentro do mercado de massa. - Nessa situação, mostra-se

totalmente irrelevante consignar no contrato, a possibilidade do

consumidor de que poderia sofrer a inscrição do seu nome em

cadastro de proteção ao crédito ou ter o veículo apreendido,

porque, o que prevalece, é a violação do princípio da boa-fé,

revelada pela adoção de práticas abusivas, de se prevalecer da

ignorância ou desconhecimento técnico do contratante, ou até

do seu estado de desespero para reduzir a própria despesa, e

se alcançar vantagem econômica indevida pelo fornecedor.

(...). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(Acórdão n. 973334, 20150910215046APC, Relator: LUÍS

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 8ª TURMA CÍVEL, Data de

Julgamento: 22/09/2016, Publicado no DJE: 17/10/2016. Pág.:

488/492)

 

 

Portanto, evidenciado o descumprimento das obrigações pactuadas,

mostra-se cabível a rescisão contratual, com a consequente condenação da

empresa ré a restituir integralmente os valores recebidos, inclusive a título de

prestação de serviços (Cláusula 25ª - fl. 24).

A autora quitou o saldo devedor diretamente com o agente financeiro

em 24/11/2014, pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), e suspendeu o

pagamento dos boletos do carnê fornecido pela ré a partir de 15/12/2014, sendo

essa a parcela 21/47.

Tendo em vista que o caso dos autos trata de hipótese de

inadimplemento contratual por parte da empresa ré, não se mostra cabível o

reconhecimento do direito à retenção de valores a título de multa rescisória.

Ao contrário, devem as partes retornar ao status quo ante, com a

restituição imediata dos valores pagos em virtude do negócio jurídico firmado.

Por fim, a autora postulou a condenação da ré ao pagamento de
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indenização por danos morais, em decorrência dos transtornos causados pela má

prestação dos serviços.

Segundo assentado na doutrina e na jurisprudência, somente deve

ser considerado dano moral aquele sentimento de dor, vexame, sofrimento ou

humilhação que foge à normalidade do cotidiano, rompendo o equilíbrio psicológico

do indivíduo. Ao revés, o mero dissabor ou aborrecimento do dia-a-dia não estão

albergados no âmbito do dano moral.

Por outro lado, apesar da dificuldade de comprovação do dano moral

em si, é imprescindível que a parte ofendida comprove ao menos a existência de um

fato idôneo a provocar um abalo em sua esfera psíquica que ultrapasse o mero

dissabor.

No caso dos autos, tenho que os fatos narrados pela parte autora

não conduzem à constatação da efetiva ocorrência de danos morais, porquanto é

inconteste que ela, de maneira livre e consciente, contratou a empresa ré para

renegociar os valores do contrato de financiamento, tendo anuído com a suspensão

do pagamento das prestações de amortização da dívida com o banco, o que poderia

resultar na inscrição de seu nome em cadastro de restrição ao crédito, conforme

advertência constante do contrato firmado.

Cumpre ressaltar, ainda, que o inadimplemento contratual, como

ocorreu no caso em tela, não configura fato apto a dar ensejo a danos de ordem

moral, circunstância que torna incabível o acolhimento da pretensão recursal

deduzida pela autora quanto a este particular.

Pelas razões expostas, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO

RECURSO DE APELAÇÃO, para condenar a ré a devolver à autora as quantias

referentes à prestação dos serviços contratados e às parcelas do carnê efetivamente

adimplidas, corrigidas monetariamente a contar do desembolso de cada parcela e

acrescida de juros de mora a partir da citação.

Em consequência, condeno a parte ré ao pagamento das custas

processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 12% (doze por cento)

sobre o valor da condenação, já observada a majoração prevista no artigo 85, § 11,

do Código de Processo Civil.

É como voto.
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