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TJMA - ApCiv 55781/2014 - 2.ª Câmara Cível - j. 5/5/2015 - v.u. - julgado por Marcelo Carvalho Silva - Área do Direito: Consumidor
Sessão do dia 05 de maiode 2015
APELAÇÃO CÍVEL Nº 55781/2014 – SÃO LUÍS
PROCESSO Nº 0026227-83.2014.8.10.0001
Apelante :Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil – CASSI
Advogado :José Manuel de Macedo Costa Filho
Apelado :João Felipe de Almeida e Sousa, representado por seu genitor Cristiano Simas de Sousa
Advogado :José Raimundo Figueiredo de Almeida
Relator :Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Ementa
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ACIMA DO DETERMINADO PELA ANS. ESTUDOS ATUARIAIS. ALEGAÇÃO NÃO RAZOÁVEL. PACTA SUNT SERVANDA. APLICAÇÃO DO CDC (LGL\1990\40). SÚMULA 469, STJ. OPERADORA ORGANIZADA SOB A MODALIDADE DE AUTOGESTÃO. IRRELEVÂNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. AUMENTO ABUSIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.PRUDENTE ARBÍTRIO DO JULGADOR.EQUILÍBRIO.APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Nas relações contratuais, devem ser observados os princípios do pacta sunt servanda, da autonomia privada e da função social.
II – Oreajuste praticado pela operadora de plano de saúde ultrapassou o limite máximo permitido pela ANS.
III – Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) aos contratos de plano de saúde, pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota, visto a nítida relação de consumo entre a operadora e o usuário.
IV – As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, conforme princípio basilar da Política Nacional das Relações de Consumo.
V – Verificada a abusividade dos índices de reajuste das mensalidades de plano de saúde, deve esta ser reduzida e condenada a operadora a restituir o indébito, bem como indenizar a título de dano moral, obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
VI – Apelo desprovido, de acordo com o parecer ministerial.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, por unanimidade de votos, em negar provimento ao apelo, de acordo com o parecer do Ministério Público. Participaram do julgamento os Senhores Desembargadores Marcelo Carvalho Silva, Antonio Guerreiro Júnior e José de Ribamar Castro. Funcionou pela Procuradoria de Justiça o Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho.
São Luís, 05 de maio de 2015.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator
RELATÓRIO
Adoto como relatório a parte expositiva do parecer lavrado pelo eminente Procurador de Justiça, Dr. Raimundo Nonato de Carvalho Filho, a qual transcrevo, in verbis:
Trata-se de Apelação Cível interposta pela CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 12a Vara Cível da Comarca de São Luís/MA (fls. 114/121), que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação de Repetição de Indébito c/c Danos Morais (Processo nº 284352014) ajuizada por JOÃO FELIPE DE ALMEIDA E SOUSA representado pelo seu pai CRISTIANO SIMAS DE SOUSA, ora Apelado.
Em razões de fls. 127/146, o Apelante, após breve relato dos fatos, aduz basicamente que a indenização arbitrada pelo juízo a quo demonstra-se desarrazoada, eis que não constitui fato o qual não se pode olvidar, o de que as partes do processo litigam em torno de direitos e obrigações previstos em contrato.
Esclarece, em seguida, que a correção do valor da mensalidade de um plano pode se dar, consoante permite a legislação que rege a atividade de saúde suplementar, em três situações: a) quando o contrato for renovado, por ocasião do aniversário do plano (reajuste anual); b) pela mudança de faixa etária do associado; e c) pela necessidade de atualização decorrente da alteração dos custos assistenciais, indicando que os participantes que a exemplo do Apelado encontram-se no plano CASSI SAÚDE FAMÍLIA, regulamentado pela Lei nº 9.656/98, têm suas e mensalidades reajustadas, anualmente, por ocasião do aniversário/renovação do contrato, com base na variação do índice FIPE/Saúde verificado no período. Defende que no caso das operadoras de plano de saúde organizadas sob a modalidade de autogestão com mantenedor, tal qual é o caso da CASSI em relação ao Banco do Brasil S/A., as entidades em questão não dependem de autorização da ANS, para definir o percentual dos reajustes anuais a serem aplicados, ressaltando que o índice de 7,93% divulgado pela ANS não alcança os planos coletivos vinculados às operadoras de autogestão.
Por fim, defendendo o princípio pact sunt servanda, bem como que o quantum indenizatório excede os parâmetros legais para sua fixação, requer o provimento do apelo, para que seja reconhecida a legalidade do reajuste em discussão e, por consequência, que seja excluído o dever de indenizar.
O recurso é recebido no duplo efeito (fl. 151).
Em contrarrazões de fls. 153/156, o Apelado aduz, preliminarmente, que a Apelante alega a existência de uma planilha de custos onde se baseia para fazer aumentos absurdos, estes além do determinado pela ANS. No mérito, afirma que a condenação por dano moral ocorreu dentro dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo motivo para se falar em excesso.
Por fim, pugna pelo improvimento do apelo, para manter inalterado o comando judicial ora recorrido.
Recebidos os presentes autos no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, estes são encaminhados à Procuradoria Geral de Justiça por determinação do Desembargador Relator.
Acrescento que o representante ministerial opinou, ao final do referido parecer, “(…) pelo conhecimento e não provimento do presente apelo, a fim de que seja mantida in totum a sentença impugnada.”(grifei).
É o relatório.
VOTO
I – Juízo de admissibilidade
Verifico a presença dos pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço o recurso e passo a análise do mérito.
II – Mérito
Versa a demanda sobre aumento na mensalidade de plano de saúde acima do percentual autorizado pela ANS, o que levou o usuário a requerer Ação de Repetição de indébito c/c indenização por danos morais.
A sentença determinou a aplicação do reajuste de 7,93% nas mensalidades a partir de Julho/2013 até o próximo aumento, que também deverá obedecer aos limites estabelecidos pela ANS, fixando multa diária no valor de R$ 750,00, limitados em 30 dias, em caso de descumprimento injustificado. A CASSI foi condenada também à restituição, em dobro, da quantia efetivamente paga e correspondente à diferença entre o percentual aplicado pela operadora de saúde (13,57%) e a mensalidade com o aumento fixado na referida decisão (7,93), a ser apurado em liquidação. O decreto sentencial também determinou o pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios (15% sobre o valor da condenação) a cargo do réu.
Inconformada com o a decisão do juiz a quo, a CASSI interpôs recurso de Apelação, sustentando, em síntese, que, em virtude de ser organizada sob a modalidade de autogestão, não depende de autorização da ANS para definir o percentual de reajuste anual a ser aplicado, devendo ser reconhecida a legalidade do referido aumento e, como consequência, que seja excluído o dever de indenizar. A Apelante também aduz que a relação jurídica estabelecida com seus associados não apresenta natureza consumerista.
Em sede de contrarrazões, o Apelado pugna pelo improvimento do recurso, a fim de que seja confirmada in totum a sentença ora recorrida. O Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do apelo, para que a decisão de 1º grau seja ratificada em todos os seus termos. Adianto quea pretensão recursal manifestada no apelo não merece acolhimento.
É sabido que as relações contratuais devem obedecer aos princípios do pacta sunt servanda e da autonomia privada, observando-se contudo, o princípio da função social, conforme preceitua o artigo 421 do Código Civil (LGL\2002\400).
Em se tratando de contrato de adesão, como é o caso do plano de saúde, o lucro da parte contratada não deve ser privilegiado em detrimento do interesse do contratante, parte hipossuficiente na relação.
Segundo a Súmula 469 (MIX\2010\2956) do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) aos contratos de plano de saúde.” A súmula consolida o entendimento, há tempos pacificado no STJ, de que “a operadora de serviços de assistência à saúde que presta serviços remunerados à população tem sua atividade regida pelo Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40), pouco importando o nome ou a natureza jurídica que adota”. (Resp 267.530/SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, DJe 12/3/2001).
Tal entendimento estende-se, inclusive, às operadoras de plano de saúde organizadas sob a modalidade de autogestão, como é o caso da CASSI, visto que resta configurada a relação de consumo diante da assistência à saúde prestada pela Apelante ao Apelado, enquadrando-se perfeitamente nos conceitos de fornecedor e consumidor.
O que se mostra fundamental para a incidência daquele diploma legal é a presença de uma relação de consumo, concretizada mediante a adesão a um plano de assistência à saúde e ao pagamento da retribuição devida.
Nesse sentido, este Tribunal de Justiça já proferiu diversas decisões, senão vejamos:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA FECHADA COMPLEMENTAR. ENTIDADE QUE OPERA NA MODALIDADE DE AUTOGESTÃO E PRESTA SERVIÇOS A DETERMINADA CATEGORIA. IRRELEVÂNCIA. APLICAÇÃO DO CDC (LGL\1990\40) RECONHECIDA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO OBSTÉTRICO. NEGATIVA. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIAS COM OS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS E COM O CRM. FATO ALHEIO AOS DEVERES CONTRATUAIS DA ASSOCIADA. PROCEDÊNCIA DA DEMANDA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I – As operadoras de serviço de assistência à saúde que prestam serviço remunerado, independentemente do nome ou da natureza jurídica que adotem, submetem-se, nas relações com seus associados, ao Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40).
II – As divergências entre a empresa de plano de saúde e os profissionais da rede credenciada, em vista de política adotada pelo CRM visando à adoção de nova tabela de preços, constitui fato alheio aos deveres contratuais do associado, sendo devida a indenização por danos morais, ante a negativa da empresa de viabilizar procedimento médico-hospitalar.
III – Verificado que o valor da indenização não atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, há de operar-se a redução do montante, para adequá-lo a esses padrões.
IV – Apelo parcialmente provido.
(TJMA, Acórdão nº 81.811/2009 – Segunda Câmara Cível – Rel. Des. Marcelo Carvalho Silva). (grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE CASSI. APLICAÇÃO DO CDC (LGL\1990\40). NÍTIDA RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CIFOPLASTIA. NÃO EXPRESSA DE FORMA CLARA. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
I– a alegação da Apelante de que não sofre incidência do Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40), uma vez que, é entidade que atua na área de prestação de serviços de saúde suplementar, sob o modelo de autogestão, constituindo-se instituição de assistência social, sem fins lucrativos, visto não comercializar planos de saúde, não se aplica ao seu plano de saúde, sob o argumento de que atuar sob o modelo de autogestão, não merece prosperar, visto que o contrato em questão, configura perfeitamente uma relação de consumo, nos termos do que dispõe o art. 3º, § 2º do CDC (LGL\1990\40). II – A alegação da Apelante de que a não cobertura das despesas decorrentes do procedimento médico solicitado pela Apelada, se deu na forma da lei e das disposições contratuais que não prevê a cobertura da cirurgia em questão, visto que não consta no rol de procedimentos médicos da Agência Nacional de Saúde Suplementar –ANS, não merece respaldo, uma vez que conforme bem destacou o magistrado de base na sentença atacada “…a cláusula contratual que trata dos procedimentos cirúrgico não cobertos pelo plano (Cláusula 20) não dispõe de forma expressa sobre a cirurgia pleiteada pela autora, deforam que deve ser interpretada da maneira mais favorável ao consumidor”. II – Destarte, o contrato em questão, é um típico contrato de adesão, não guardando o imperativo equilíbrio entre os contratantes, a interpretação de suas cláusulas devem levar em conta parte mais vulnerável da relação, ou seja, o consumidor. V – Apelação conhecida e improvida. (TJMA, Acórdão nº 150.256/2014 – Quinta Câmara – Rel. Des. Raimundo Barros). (grifei).
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. MODIFICAÇÃO DE FAIXA ETÁRIA. APLICAÇÃO DO ESTATUTO DO IDOSO. ATO ILÍCITO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
I – Devem ser aplicadas as disposições do Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) ao plano de saúde, enquadrando-se perfeitamente a Recorrente no conceito de fornecedora, conforme dispõe o art. 3º, parágrafo 2º, do Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40); e o Apelado na qualidade de serviço prestado;
II – É vedada majoração da mensalidade do plano de saúde em razão da modificação da faixa etária. Precedente do STJ.
III – Verificada a abusividade dos índices de reajuste das mensalidades de plano de saúde, deve esta ser reduzida e condenada a operadora a restituir o indébito.
IV – Comprovada a conduta ilícita da operadora de plano de saúde que reajuste as mensalidades do plano, mantém-se a condenação de indenizar o dano moral daí decorrente.
(TJMA, AC 10.859/2011 (Acórdão nº 109.805/2011 – Primeira Câmara Cível – Rel. Des. Jorge Rachid Mubárack Maluf). (grifei).
O Superior Tribunal de Justiça também entende ser cabível a incidência do CDC (LGL\1990\40) mesmo quando se trata de operadora de plano de saúde em regime de autogestão, conforme se vê no seguinte julgado, in verbis:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ARTIGO 544 DO CPC (LGL\1973\5)) – DEMANDA POSTULANDO O CUSTEIO DE MATERIAL SOLICITADO POR MÉDICO ESPECIALISTA PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (ENDOPRÓTESE DE JOELHO) E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
1. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) ao contrato de plano de saúde administrado por entidade de autogestão. É cediço nesta Corte que “a relação de consumo caracteriza-se pelo objeto contratado, no caso a cobertura médico-hospitalar, sendo desinfluente a natureza jurídica da entidade que presta os serviços, ainda que se diga sem caráter lucrativo, mas que mantém plano de saúde remunerado” (REsp 469.911/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, Quarta Turma, julgado em 12.02.2008, DJe 10.03.2008). Incidência da Súmula 469 (MIX\2010\2956)/STJ.
2. A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico, a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Caracterização de dano moral in re ipsa. Precedentes. Incidência da Súmula 83 (MIX\2010\1336)/STJ.
3. Pretensão voltada à redução do valor fixado a título de dano moral. Inviabilidade. Quantum indenizatório arbitrado, na origem, em R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que não se distancia dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte. Precedentes.
4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 187.473/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013) (grifei)
Configurada, então, a relação de consumo, “as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”, conforme preceitua o art. 47 do CDC (LGL\1990\40). A vulnerabilidade consumerista é reconhecida e constitui princípio norteador da Política Nacional das Relações de Consumo, na forma do art. 4º da Lei nº 8.078/90.
Compulsando-se os autos, verifico um Aviso de Reajuste emitido pela CASSI, no qual informa que o valor da mensalidade sofrerá reajuste atuarial anual de 13,57%, a partir de Julho/2013, em virtude do aniversário do plano, nos termos do Contrato de Adesão. Ainda de acordo com o documento, o referido reajuste será comunicado à ANS.
A ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) é um órgão responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada à saúde. Sua finalidade da é promover a defesa do interesse público na assistência privada à saúde, contribuindo para o desenvolvimento das ações de saúde no País.
Entre suas competências estão a fiscalização da atuação das operadoras de planos de saúde; regulação da relação das operadoras com os prestadores de serviço (médicos, laboratórios e hospitais) e consumidores; normatização de aspectos da Lei de Planos de Saúde, quando necessário e permitido; autorização de reajustes das mensalidades dos planos individuais e familiares; dentre outras atribuições descritas em lei.
No caso em tela, o reajuste praticado pela CASSI foi além do limite máximo permitido pela ANS para o período, o que caracteriza prática abusiva, conduta vedada no art. 39, inciso V, do CDC (LGL\1990\40).
A Apelante alega que não está vinculada aos reajustes fixados pela ANS em virtude de ser organizada sob a modalidade de autogestão. Sustenta ainda que o aumento na mensalidade ocorreu após a realização de estudos atuariais.
Importante mencionar a Cláusula 20 do instrumento contratual, in verbis: “Quando da renovação deste Contrato, fora as exceções previstas no caput da Cláusula anterior, o valor das mensalidades será reajustado com base na variação do índice FIPE SAÚDE do período, ou, na falta deste, na de outro índice que o substitua, levando-se em conta, também, eventual variação nos custos do PLANO, quanto aos aspectos atuariais e/ou administrativos, para que se restabeleça o equilíbrio econômico-financeiro.”
A cláusula acima transcrita mostra-se nula de pleno direito, pois permite ao fornecedor de serviço, a variação do preço de maneira unilateral (art. 51, inciso X, do CDC (LGL\1990\40)).
A propósito, vejamos o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça em situação análoga:
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE UNILATERAL. DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO PROVIDO.
I – De acordo com o Código de Defesa do Consumidor (LGL\1990\40) é nula a cláusula que permita ai fornecedor variação de preço de forma unilateral.
II – No presente caso, o reajuste na contraprestação foi desproporcional e deixou o consumidor hipossuficiente em desvantagem.
III – Agravo conhecido e provido. (grifei).
(TJMA – AI nº 17.535/2010 – Acórdão nº 109.872/2011 – Primeira Câmara Cível – Rel. Desª Maria das Graças de Castro Duarte Mendes).
Nesse contexto, inobstante o fato da CASSI ser organizada sob autogestão, a alegação de que o reajuste foi baseado em estudo atuariais levados a efeito unicamente pelo plano de saúde não se mostra razoável, uma vez que atende exclusivamente aos interesses da operadora.
No presente caso, houve um reajuste abusivo na contraprestação, deixando o consumidor em desvantagem, o que deve ser combatido. Dessa forma, não há justificativa para a reforma da sentença que obsta o abuso.
Uma vez considerada indevida a cobrança, entende-se cabível a repetição do indébito, consoante disposição do art. 42, parágrafo único, do Diploma Consumerista, in verbis:
“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.”
Com relação ao dano moral, é importante destacar que para caracterizar o dever de indenizar, faz-se necessária a verificação dos pressupostos da responsabilidade civil, quais sejam, a conduta humana (positiva ou negativa), o dano ou prejuízo, o nexo de causalidade e, por fim, nos casos em que a responsabilidade não for objetiva, a culpa.
No caso em tela, resta clara a existência dos pressupostos acima citados, na medida em que o aumento abusivo praticado pela operadora de saúde acima do limite autorizado pela ANS, onerou demasiadamente o consumidor, deixando-o em desvantagem e impotente perante o plano de saúde, causando-lhe angústia e sofrimento. Desta feita, faz-se necessário o dever de indenizar.
Isto posto, resta conferir o quantum a ser arbitrado. Para tanto, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do valor, de modo a compensar o abalo à reputação imposta ao ofendido e desestimular o ofensor a praticar atos semelhantes no futuro, bem como impedir a geração de vantagem indevida à parte lesada.
A Apelante pugna pela exclusão do dever de indenizar, enquanto o Apelado, em contrarrazões, mostra-se satisfeito com o valor arbitrado pelo juiz a quo.
A dificuldade da reparação do dano moral reside na quantificação do valor econômico a ser reposto ao ofendido. Quando se trata de dano material, calcula-se exatamente o desfalque sofrido no patrimônio da vítima e a indenização consistirá no seu exato montante. Quando, contudo, o caso é de dano moral, a apuração do quantum indenizatório é mais complexa, vez que o bem lesado não se mede monetariamente, ou seja, não tem dimensão econômica ou patrimonial.
Em verdade, se está diante de uma questão que sofre incidência do prudente arbítrio do julgador, que precisa estabelecer um quantum que efetivamente sirva como punição ao agente do ato ilícito, ao tempo em que não represente um enriquecimento sem causa da vítima.
Nessa esteira CARLOS ROBERTO GONÇALVES (in Responsabilidade civil. 8ª ed., revista de acordo com o novo Código Civil (LGL\2002\400). São Paulo: Saraiva. 2003, p. 571) leciona que:
“Cabe ao juiz, pois, em cada caso, valendo-se dos poderes que lhe confere o estatuto processual vigente (arts. 125 e ss.), dos parâmetros traçados em algumas leis e pela jurisprudência, bem como das regras da experiência, analisar as diversas circunstâncias fáticas e fixar a indenização adequada aos valores em causa.”
Sobre o assunto, colaciono, em reforço à argumentação, o trabalho desenvolvido pelo Eminente Ministro do Superior Tribunal de Justiça Paulo de Tarso Sanseverino, em tese sobre a quantificação do dano moral desenvolvida para seu doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
O ministro defende que sejam adotados critérios mais claros e objetivos para a fixação da quantia das indenizações. Trata-se do chamado “método bifásico” para o arbitramento da indenização.
Na primeira fase, o juiz deve arbitrar o valor inicial de uma indenização. Para isso, deve considerar o interesse lesado e observar casos semelhantes na jurisprudência. Desta forma, assegura-se uma razoável igualdade de tratamento para casos semelhantes, assim como que situações distintas sejam tratadas desigualmente na medida em que se diferenciam.
A segunda fase é a fixação definitiva do valor da indenização. O juiz ajusta o montante calculado na primeira às peculiaridades do caso concreto. Para isso, deve ser analisada a gravidade do fato, a culpabilidade do agente, a culpa concorrente da vítima e a condição econômica das partes. Dessa forma, segundo o ministro, é possível chegar a um equilíbrio na decisão, e de fato apresentar a solução mais justa aos casos, pois, de um lado, será alcançada uma razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, enquanto, de outro lado, obter-se-á um montante que corresponda às peculiaridades do caso com um arbitramento equitativo e a devida fundamentação pela decisão judicial. Referida tese já foi adotada pela 1ª e 3ª Turmas do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido retratada recentemente no Recurso Especial nº 1.152.541/RS, em Acórdão que recebeu a seguinte ementa, in verbis:
RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO.
1. Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em cadastro restritivo de crédito (SPC).
2. Indenização arbitrada pelo tribunal de origem em R$ 300,00 (trezentos reais).
3. Dissídio jurisprudencial caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da Segunda Secção do STJ.
4. Elevação do valor da indenização por dano moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas que devem ser percorridas para esse arbitramento.
5. Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes.
6. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz.
7. Aplicação analógica do enunciado normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002 (LGL\2002\400).
8. Arbitramento do valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização monetária a partir dessa data (Súmula 362 (MIX\2010\1610)/STJ).
9. Doutrina e jurisprudência acerca do tema.
10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
(REsp 1152541/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2011, DJe 21/09/2011) (grifei)
No caso dos autos, ponderando todos os aspectos fáticos da causa, entendo que a indenização fixada pelo juiz de primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) deve ser mantida, pois mostra-se suficiente para reparar os danos sofridos pelo Apelado, atendendo, dessa forma, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
Com relação às custas processuais e honorários advocatícios, estes devem ser suportados integralmente pela ré, vez que parte vencida na demanda.
No que tange à dotação honorária, observo que o critério de fixação guarda correspondência com a responsabilidade assumida pelo advogado, ou seja, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço, não podendo ser afastado o juízo de equidade preconizado na Lei Processual.
Sopesando tais elementos, concluo que o percentual relativo aos honorários advocatícios deve ser mantido em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 20 do CPC (LGL\1973\5).
IV – Conclusão
Ante o exposto, de acordo com o parecer ministerial, conheço do recurso, para negar-lhe provimento, a fim de manter em sua totalidade os termos da sentença de 1º grau.
É como voto.
Registro que, do julgamento realizado em 05de maio de 2015, participaram com votos, além do Desembargador Relator, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Antonio Guerreiro Júnior e José de Ribamar Castro.
Peças liberadas pelo Desembargador Relator em 05de maio de 2015para publicação do acórdão no Diário Eletrônico e no endereço eletrônico http://www.tjma.jus.br – “ACÓRDÃO ON-LINE” –, sem assinatura digital.
São Luís, 05 de maio de 2015.
Desembargador Marcelo Carvalho Silva
Relator



