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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  “AD  CAUSAM”.  COMPRA  EFETUADA  EM 
PARCELAS  DEBITADAS  EM  CARTÃO  DE  CRÉDITO. 
ESTABELECIMENTO CREDOR LEGÍTIMO PARA FIGURAR 
NA  LIDE.  REJEIÇÃO.  PAGAMENTO  A  MAIOR  EM 
CARTÃO DE CRÉDITO. COMPENSAÇÕES VERIFICADAS. 
AUSÊNCIA  DE  DANO  MORAL.  REFORMA  DA 
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO.

- O estabelecimento comercial titular do crédito que envolve 
o negócio firmado com o consumidor através do cartão de 
crédito  administrado  por  empresa  não  envolvida 
diretamente na transação,  é  parte  legítima para figurar  na 
lide que discutir cobrança de parcelas em cartão de crédito.

-  Em caso  de  pagamento  a  maior  em fatura  de  cartão  de 
crédito,  o  que  acontece  é  compensação  do  valor  no 
pagamento  de  fatura  futura  e  não  o  desaparecimento  da 
compra realizada à prestação.
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V  I  S  T  O  S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira C âmara Cível do Tribunal de 
Justiça  da  Paraíba,  na  conformidade  do  voto  da  relatora  e  da  súmula  de 
julgamento,  por  votação  unânime,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E  DAR 
PROVIMENTO AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL combatendo a sentença de 
fls.  65/69,  integrada  às  fls.  98/100,  que  julgou  procedente  em  parte  o  pedido 
contido na AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO 
DE FAZER, ajuizada por FLÁVIO GLEYSON GOMES DE MORAIS em face de 
LOJAS  MAIA –  MAGAZINE  LUIZA,  condenando  a  ré  ao  pagamento  de  R$ 
1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro reais) a título de dano morais.

O  autor  ingressou  com  a  presente  ação,  narrando  que 
adquiriu um guarda-roupas em 15 (quinze) prestações de R$24,88 (vinte e quatro 
reais e oitenta e oito centavos), pagando 11 (onze) parcelas e mais uma no valor de 
R$99,52 (noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos).

Disse  que  a  par  de  ter  quitado  a  compra,  a  empresa  ré 
manteve a cobrança através do cartão de crédito ouro CSR. 

Pugnou  por  indenização  pelos  danos  morais,  além  da 
abstenção de inclusão do seu nome no rol dos maus pagadores. 

Nas  razões  recursais,  fls.  110/119,  a  apelante  suscita 
preliminar  de  ilegitimidade passiva  “ad causam”,  sob o  argumento de  que os 
problemas apresentados pelo autor envolvem apenas o banco responsável  pela 
administração do cartão de crédito. 

No mérito, alega que o pagamento antecipado das parcelas 
cobradas  no cartão  de  crédito  do autor  gerou um crédito  nas  faturas  mensais 
enviadas, e foi ocorrendo a devida amortização ordinária da dívida. Desta feita, 
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restam ausentes os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade 
civil.

Contrarrazões, fls. 130/131.

Parecer  Ministerial  pela  rejeição  da  preliminar  de  sem 
manifestação meritória (fls. 139/143).

É o Relatório

V O T O

Exmo. Dr. Marcos Coelhos de Salles – Juiz Convocado.
 
FLÁVIO GLEYSON GOMES DE MORAIS ingressou com a 

presente  ação  contra  a  LOJAS  MAIA  –  MAGAZINE  LUIZA,  alegando  que 
adquiriu um guarda-roupas em 15 (quinze) prestações de R$24,88 (vinte e quatro 
reais e oitenta e oito centavos), pagando 11 (onze) parcelas e mais uma no valor de 
R$99,52 (noventa e nove reais e cinquenta e dois centavos), entretanto, a par de ter 
quitado a compra, a empresa ré manteve a cobrança através do cartão de crédito 
ouro CSR. 

A  sentença  condenou  as  LOJAS  MAIA  –  MAGAZINE 
LUIZA, ao pagamento de R$ 1.244,00 (mil duzentos e quarenta e quatro reais) a 
título de dano morais.

A  apelante suscita preliminar de ilegitimidade passiva “ad 
causam”,  sob  o  argumento  de  que  os  problemas  apresentados  pelo  autor 
envolvem apenas o banco responsável pela administração do cartão de crédito. 

Sem razão, contudo.

É que a loja recorrente é a titular do crédito que envolve o 
negócio  firmado  –  compra  de  uma  guarda-roupas.  Assim,  mesmo  que  os 
descontos das parcelas sejam efetuados através do cartão de crédito administrado 
por empresa não envolvida diretamente na transação, esse fato por si só não retira 
a legitimidade do fornecedor quanto às cobranças do débito, notadamente porque 
detém o poder para a suspensão da cobrança.
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Rejeito a preliminar.

No mérito, o recorrente afirma que o pagamento antecipado 
das parcelas cobradas no cartão de crédito do autor gerou um crédito nas faturas 
mensais enviadas, e foi ocorrendo a devida amortização ordinária da dívida. Desta 
feita,  restam  ausentes  os  requisitos  necessários  para  a  configuração  da 
responsabilidade civil.

Assiste razão à recorrente.

Analisando os documentos juntados pelo autor, tem-se que 
procedeu ao pagamento antecipado na fatura do seu cartão de crédito de R$150,00 
em 05/07/2010 e de R$125,00 em 26/07/2010 (fls. 10 e 11).

Como  se  tem  de  toda  a  narrativa  e  dos  documentos,  a 
compra do guarda-roupas se deu em 15 parcelas de R$24,88.

O autor acredita que o pagamento a maior, na fatura do seu 
cartão de crédito, faz desaparecer as parcelas da compra efetuada.

Entretanto, essa prática, além de não ser prevista nas faturas 
constantes dos autos, inexiste prova da anuência da recorrente.

Em caso como estes, o que acontece é compensação do valor 
a  maior  no  pagamento  de  fatura  futura  e  não  o  desaparecimento  da  compra 
realizada à prestação.

Por outro lado, infere-se ainda que, o pagamento a maior se 
deu por ato voluntário do autor/apelado, sem qualquer interferência da apelante, 
destacando,  da  mesma  forma,  que  as  faturas  expressam  os  créditos  dos 
pagamentos a maior, e inexiste prova de qualquer ameaça de negativação do nome 
do autor.

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  e  DOU 
PROVIMENTO AO APELO, para reformar a sentença integralmente, julgando 
improcedentes os pedidos iniciais. Custas e honorários pelo autor que arbitro 
em R$500,00 (quinhentos reais), nos moldes do art. 12 da Lei n. 1.060/50.

É como voto.

Presidiu a sessão a Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
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Participaram do julgamento o  Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles – relator, Juiz 
Convocado  com  jurisdição  limitada  para  substituir  a  Desa.  Maria  das  Graças 
Morais  Guedes,  a  Exma.  Dra.  Vanda Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.

Presente à sessão o Dr. Doriel Veloso Gouveia – Procurador 
de Justiça.

Terceira  Câmara  Especializada  Cível,  Sala  de  Sessões  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, no dia 05 de março de 
2015.

Exmo. Dr. Marcos Coelho de Salles
                  Relator    
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