
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0001674-43.2012.815.0731
ORIGEM     : Juízo da 2ª Vara da Comarca de Cabedelo
RELATOR   : Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Banco Itaucard S.A. (Adv. Wilson Sales Belchior)
APELADA  : Anahid Der Garabedian (Adv. Luiz da Rosa Garcia Filho)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E  MATERIAIS.  PAGAMENTO  DE  FATURA  DE  CARTÃO  DE 
CRÉDITO COM CHEQUE. RECUSA SEM RAZÃO. EMISSÃO DE 
UM NOVO. COMPENSAÇÃO DE AMBOS. NÃO DEVOLUÇÃO 
DO VALOR RECEBIDO A MAIOR. BLOQUEIO DOS CARTÕES. 
NEGATIVAS DE CRÉDITO. COMPROMETIMENTO DA RENDA 
DO CONSUMIDOR.  NECESSIDADE DE EMPRÉSTIMO PARA 
PAGAMENTO  DE  DESPESAS  ORDINÁRIAS.  ILICITUDE. 
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS  DEMONSTRADOS. 
ARBITRAMENTO EM VALOR COMPATÍVEL COM O DANO, A 
GRAVIDADE DA CONDUTA E O DESCASO DA INSTITUIÇÃO. 
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Comprovadas,  clara  e  inegavelmente,  as  condutas  lesivas 
narradas pela parte autora, notadamente a apropriação indevida de 
valores,  bloqueio  de  cartões  de  crédito  e  comprometimento  da 
renda do consumidor, resta evidente a irregularidade da conduta 
do banco  mostrando-se devida, pois, a devolução do indébito e o 
ressarcimento  dos  danos  morais  ocasionados,  tal  como  restou 
decidido na sentença.

-  Segundo ordenamento jurídico  pátrio,  a  indenização por  dano 
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio, de acordo com o 
princípio  da  razoabilidade,  observados  a  finalidade 
compensatória,  a  extensão  do dano experimentado,  bem como o 
grau  de  culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não  pode  ensejar 
enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não 
coibir a reincidência em conduta negligente. No caso, não se trata 
de uma mera negativa de crédito do cartão, mas de uma sequência 
inadmissível de erros que levaram a recorrida a uma verdadeira 
via crucis para sanar os problemas, com consequências de ordem 



moral  e  material,  comprometendo  toda  a  renda  da  apelada  e 
forçando-a  a  contrair  empréstimo  para  pagamento  de  suas 
obrigações ordinárias. Para além disso, embora tenha demonstrado 
a apelada inúmeras tentativas de sanar os problemas, a recorrida 
não  logrou  comprovar  que  tenha  diligenciado,  de  forma 
satisfatória, para ao menos minimizar os prejuízos de ordem moral 
e material, demonstrando absoluta falta de zelo e descaso com a 
consumidora. Indenização por danos morais mantida.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 201.

Relatório

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Banco  Itaucard  S.A. 
contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na da ação de indenização 
por danos morais e materiais promovida por Anahid Der Garabedian, ora apelada, em 
face da instituição financeira recorrente.

Na sentença,  o  douto  magistrado  reconheceu  a  ocorrência  de  ato 
ilícito praticado pela ré, condenando-a a pagar indenização por danos morais no importe 
de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), além de danos materiais no valor de R$ 1.898,68 (mil 
oitocentos e noventa e oito reais e sessenta e oito centavos), com juros de mora de 1% (um 
por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da publicação da decisão.

Inconformado,  recorre  o  Banco  Itaucard  S.A.  aduzindo  não  ter 
praticado ato ilícito, tampouco ter a autora demonstrado a ocorrência dos danos morais 
alegados,  por  considerar  a  situação  narrada  nos  autos  como  mero  aborrecimento.  Do 
mesmo  modo,  aponta  a  ausência  de  provas  dos  danos  materiais  supostamente 
experimentados, bem como da prática de ilícito. 

Ao final, pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os 
pedidos, ou acaso assim não entenda a Corte,  pugna pela redução da indenização por 
danos morais.

Em  sede  de  contrarrazões,  a  recorrida  alega  ter  sofrido  graves 
constrangimentos  com  os  ilícitos  praticados  pela  instituição,  tendo  que  recorrer  a 
empréstimos  para  efetuar  o  pagamento  das  faturas  de  cartão  de  crédito  já  pagas, 
comprometendo, severamente, suas finanças pessoais. Pede o desprovimento do recurso.

O Ministério Público não opinou sobre o litígio.



É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida a esta Corte reside em definir se os atos 
praticados pela instituição financeira fora ilícitos, bem assim, em caso positivo, se restaram 
comprovados os danos morais e materiais.

Narram os autos que a autora pagou com um cheque próprio fatura 
de cartão de crédito no valor de R$ 7.813,77 (sete mil oitocentos e treze reais e setenta e 
sete centavos), por meio de cheque pessoal.

Embora com suficiente provisão de fundos e aceito pelo Banco Itaú, o 
cheque  não  foi  compensado  de  imediato,  implicando  o  não  pagamento  da  fatura  e  a 
rejeição de uso do cartão de crédito da autora.

Procurada para sanar o problema, o Banco afirmou que o cheque não 
fora  compensado  porque  não  preenchido  o  campo  “favorecido”,  no  momento  do 
pagamento. Posteriormente, foi orientada a pedir a devolução do cheque e a emitir um 
novo, em igual valor, para pagamento definitivo da fatura do cartão de crédito.

Ocorre que, nada obstante as diligências realizadas, o Banco debitou 
os dois cheques e não devolveu o valor correspondente a um deles, forçando a autora a ter 
que  efetuar  empréstimo para  pagamento  de  suas  despesas  ordinárias,  no  valor  de  R$ 
7.000,00 (sete mil reais), além de manter bloqueado o cartão de crédito.

A devolução  dos  valores  somente  veio  a  ocorrer  posteriormente, 
através de compensação com as compras já realizadas nos cartões de crédito.

Compulsando  os  autos,  observo  que  a  versão  apresentada  pela 
autora está sedimentada em vasto acervo probatório, provando, documentalmente, cada 
um  dos  fatos  narrados.  De  outro  lado,  a  instituição  financeira  não  logrou  dar  uma 
explicação razoável para os fatos, limitando-se a apontar o Banco Itaú como culpado pelo 
imbróglio.

No cenário  posto  nos  autos,  não  há  que  se  falar  em  ausência  de 
ilícito, na medida em que a autora, Procuradora da União, foi submetida a vários e sérios 
constrangimentos,  chegando ao ponto de ter  que contrair  empréstimo para sanar suas 
despesas  ordinárias,  uma  vez  que  praticamento  todo  o  valor  correspondente  a  seus 
vencimentos foi consumido pela ação lesiva da operadora de cartão de crédito.

No caso sob exame, não se pode duvidar que temos uma relação de 
caráter  consumerista,  regrado  pela  Lei  Federal  nº  8.078/90  (CDC),   bem  assim  da 
responsabilidade civil da recorrente, prevista no art. 14, do normativo citado:



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.

À  luz  de  tal  entendimento,  mister  asseverar  que  o  conjunto 
probatório carreado aos autos, ratificando as alegações autorais, demonstra a sequência de 
erros cometidos pelo Banco Itaúcard S.A., bem como comprova a omissão da instituição 
financeira  na  resolução  da  questão  e  na  devolução  dos  valores  compensados 
irregularmente.

Diante  disso,  configurada  está  a  responsabilidade  da  instituição 
financeira em reparar os danos causados aos seus clientes em virtude de sérios defeitos na 
prestação  de  serviços  oferecidos,  a  exemplo  da  inércia  do  banco  na  reparação  de  tal 
irregularidade, assim como a apresentação indevida de dois cheques para pagamento de 
uma mesma fatura de cartão de crédito, recusa de crédito com as faturas pagas, além dos 
prejuízos materiais e constrangimentos causados à autora.

Assim,  em  razão  de  todo  o  ocorrido,  restam  perfeitamente 
configurada a responsabilidade da empresa apelante e caracterizados os danos materiais e 
morais concedidos na sentença guerreada.

De outra banda, no que tange aos danos morais, relevante salientar 
que melhor sorte não assiste o banco insurgente neste ponto. A propósito, no tocante ao 
abalo psicológico, este se dá in re ipsa, sendo, destarte, consequência direta do próprio ato 
lesivo  e  derivado  da  gravidade  do  ilícito  em  si.  Com  a  demonstração  da  conduta 
negligente do Banco Itaucard S.A.  já  resta  comprovado o dano moral,  porque ele está 
inserido no próprio fato danoso.

Considerando  estes  fatos,  é  de  se  atentar  para  a  finalidade 
pedagógica da indenização por dano moral, que tem o fito de impedir a reiteração de 
prática  de  ato  socialmente  detestável  e  conceder  uma  simbólica  compensação  pelo 
desconforto e aflição sofridos pela parte.

O Colendo STJ, no REsp nº 238.173, cuja relatoria coube ao Ministro 
Castro Filho, entendeu que “não há critérios determinados e fixos para a quantificação 
do  dano  moral.  Recomendável  que  o  arbitramento  seja  feito  com  moderação  e 
atendendo às peculiaridades do caso concreto”.

A esse  respeito,  necessário  consignar  que a  indenização  por  dano 
moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da 
razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, 
bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o valor não pode ensejar enriquecimento 



sem  causa,  nem  pode  ser  ínfimo,  a  ponto  de  não  coibir  a  reincidência  em  conduta 
negligente.

Ou seja, referida indenização deve ser bastante para compensar a dor 
do lesado e constituir um exemplo didático para a sociedade de que o direito repugna a 
conduta violadora, porque é incumbência do Estado defender e resguardar a dignidade 
humana. Ao mesmo tempo, objetiva sancionar o causador do dano, inibindo-o em relação 
a novas condutas, e, por isso, deve corresponder a um valor de desestímulo.  Reforçando 
tal inteligência, o Colendo STJ proclama:

Na fixação do valor da condenação por dano moral, deve o julgador 
atender  a  certos  critérios,  tais  como nível  cultural  do  causador  do 
dano;  condição  sócio-econômica  do  ofensor  e  do  ofendido; 
intensidade  do dolo  ou grau  da  culpa  (se  for  o  caso)  do autor  da 
ofensa; efeitos do dano no psiquismo do ofendido e as repercussões 
do fato na comunidade em que vive a vítima. Ademais, a reparação 
deve ter fim também pedagógico, de modo a desestimular a prática de 
outros ilícitos similares, sem que sirva, entretanto, a condenação de 
contributo a enriquecimentos injustificáveis.(...)Recurso conhecido e, 
por maioria, provido. ( REsp 355.392, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. 
p/ Acórdão Min. Castro Filho, 3ª T, DJ 17.06.2002, p. 258).

“[...]  3.  É  assente  que  o  quantum indenizatório  devido  a  título  de 
danos  morais  deve  assegurar  a  justa  reparação  do  prejuízo  sem 
proporcionar enriquecimento sem causa do autor, além de levar em 
conta a capacidade econômica do réu. 4. A jurisprudência desta Corte 
Superior tem se posicionado no sentido de que este quantum deve ser 
arbitrado  pelo  juiz  de  maneira  que  a  composição  do  dano  seja 
proporcional à ofensa, calcada nos critérios da exemplariedade e da 
solidariedade. 5. Em sede de dano imaterial, impõe-se destacar que a 
indenização  não  visa  reparar  a  dor,  a  tristeza  ou  a  humilhação 
sofridas pela vítima, haja vista serem valores inapreciáveis, o que não 
impede  que  se  fixe  um  valor  compensatório,  com  o  intuito  de 
suavizar o respectivo dano. [...]” (REsp 716.947/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 
T1, DJ 28.04.2006).

Nesse  diapasão,  o  magistrado  deve  agir  de  modo  bastante 
consentâneo  no  momento  de  fixar  a  indenização,  pois  não  pode  provocar  o 
enriquecimento sem causa da parte que busca a indenização, contudo, paralelamente, não 
pode deixar de incutir no valor condenatório caráter pedagógico, visando desestimular o 
agente do ato ilícito quanto a reiteração de tal prática. 

À guisa dos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência 
pátria, bem como em virtude das circunstâncias relativas ao caso dos autos, a condição 
financeira  das  partes,  considero  que  a  quantia  arbitrada  na  sentença  (R$  40.000,00  – 
quarenta mil reais), embora fixada em patamar superior ao que esta Corte tem arbitrado 



para casos mais comuns, mostra-se bastante razoável e adequada a reparar os danos de 
ordem moral sofridos pela autora.

Com efeito, o caso dos autos não se trata de uma mera negativa de 
crédito do cartão, mas de uma sequência inadmissível de erros que levaram a recorrida a 
uma verdadeira via crucis para sanar os problemas, com consequências de ordem moral e 
material,  comprometendo toda a renda da apelada e forçando-a a contrair empréstimo 
para pagamento de suas obrigações ordinárias.

Para  além  disso,  embora  tenha  demonstrado  a  apelada  inúmeras 
tentativas  de  sanar  os  problemas,  a  recorrida  não  logrou  comprovar  que  tenha 
diligenciado, de forma satisfatória, para ao menos minimizar os prejuízos de ordem moral 
e material, demonstrando absoluta falta de zelo e descaso com a consumidora.

Apenas para exemplificar  o  quão negligente foi  a  recorrente,  nem 
mesmo após pagar o dobro do que devia,  os cartões de crédito foram liberados para uso, 
deixando a apelada sem o numerário e sem a disponibilidade de crédito.

Neste cenário e considerando ainda as condições de saúde da autora, 
portadora  de  deficiência  física,  é  inegável  a  grave  repercussão  da  conduta  lesiva  do 
recorrente, que merece reprimenda compatível com o grau de desrespeito, descaso e má-fé 
da instituição.  Isto  posto,  entendo que o valor  arbitrado na sentença é  suficiente para 
compensar os prejuízos experimentados a título de danos morais.

No  que  se  refere  aos  danos  materiais,  emerge  que  restaram 
sobejamente comprovados, por força do pagamento de juros de empréstimo contraído e 
custos com o deslocamento (táxi) do trabalho até a agência bancária onde ocorreram as 
operações, os prejuízos de ordem material, fazendo-se necessária, portanto, a restituição 
dos valores correspondentes. Desse modo, há de se reprisar que a indenização por danos 
materiais arbitrada pelo Juízo a quo se mostrou dentro dos padrões consagrados na ordem 
jurídica pátria, tendo em vista que fixada no montante correspondente à lesão material 
comprovada e quantificada nas provas juntados aos autos, não podendo, portanto, sofrer 
qualquer redução.

Em razão de todas as considerações tecidas acima, nego provimento 
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 



Alves  da  Silva,  o  Excelentíssimo  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira  e  o 
Excelentíssimo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente representante do Ministério Público,  na pessoa do Exmo. 
Dr. Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 14 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 15 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


