
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0003424-43.2011.815.0011
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Banco Santander (Brasil) S/A
Advogada : Elísia Helena de Melo Martini
Apelada : Yldry Souza Ramos
Advogado : Osmar Tavares dos Santos Júnior

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA  DO  PROMOVIDO.  COBRANÇA
INDEVIDA.  PAGAMENTO  EFETUADO.
COMPROVAÇÃO.  DÉBITO  INEXISTENTE.
RESTITUIÇÃO  DEVIDA.  DANO  MORAL.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  MERO  ABORRECIMENTO.
DEVER  DE  INDENIZAR.  INOCORRÊNCIA.
PRECEDENTES  DESTE  SODALÍCIO.  REFORMA
PARCIAL DO  DECISUM. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. 

-  Comprovado  que  o  consumidor  foi  cobrado  por
quantia já adimplida, é de se declarar inexistente o
débito exigido de forma indevida, determinando-se,
por  conseguinte,  a  restituição  dos  valores
indevidamente pagos.
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-  A ocorrência  de  dano  moral  está  condicionada a
existência  de  dor,  constrangimento  e  humilhação
intensos  que  fujam à  normalidade,  interferindo  na
atuação psicológica do ser humano.

- A cobrança de débito inexistente,  sem que haja a
inclusão  do  nome  do  consumidor  no  cadastro  de
maus  pagadores,  sem  a  comprovação  de  qualquer
repercussão externa, configura mero aborrecimento.

- O entendimento desta Corte de Justiça é no sentido
de que “Não cabe indenização por danos morais pela
simples  cobrança  indevida,  sem  que  reste
demonstrado  qualquer  dano  suportado  pela  parte
cobrada, tratando-se de mero aborrecimento inerente
às relações contratuais. (TJPB; APL 001.2010.000151-
8/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
21/05/2013).

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover parcialmente o recurso.

Yldry  Souza  Ramos ajuizou  Ação  Declaratória  de
Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização  por  Danos  Morais, em  face  do  Banco
Santander  (Brasil)  S/A,  atual  denominação  do  Banco  Real  -  ABN  AMRO  S/A,
afirmando fazer jus à indenização por danos morais, sob a alegação de que, embora
tenha quitado antes do vencimento a fatura do mês de novembro de 2010 relativa ao
cartão de crédito n° 46333120084370041, foi incluída na fatura do mês seguinte juros e
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encargos moratórios no valor de R$ 91,16 (noventa e um reais e dezesseis centavos).
Nesse  panorama,  postulou:  a  declaração  de  inexistência  do  débito  que  lhe  foi
cobrado de forma indevida; a restituição em dobro do valor; a fixação de indenização
por danos morais em seu favor.

Contestação  apresentada,  fls.  26/34,  rebatendo  as
alegações  inciais,  postulando  a  improcedência  dos  pedidos,  argumentando,  para
tanto, a ausência de ilicitude na conduta questionada, pois decorrente do exercício
regular de um direito, haja vista não ter sido comprovado o pagamento do débito no
prazo estipulado. Aduziu, ainda, não ter havido demonstração dos alegados danos
sofridos. Alternativamente, pleiteou o arbitramento de indenização em conformidade
com a gravidade dos fatos.

O Juiz de Direito  a quo julgou procedente o pedido,
consignando os seguintes termos, fls. 64/67:

EX  POSITIS,  e  por  tudo  o  mais  que  dos  autos
constam, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido
por  YLDRY SOUZA RAMOS, qualificada nos autos,
para  CONDENAR  a  instituição  BANCO
SANTANDER (BRASIL)  S/A atual  denominação do
BANCO ABN AMRO REAL S/A, ao pagamento da
quantia  de R$ 1.500,00 (UM MIL E QUINNENTOS
REAIS), corrigida a partir desta data a título de danos
morais.
Outrossim,  DECLARO  A DÍVIDA APONTADA A
PARTE  AUTORA  pela  instituição  promovida,
referente a estes autos, como inexistente.
Finalmente,  CONDENO  ainda  a  instituição
financeira a repetir em dobro o valor de R$ 91,16, que
cobrado  indevidamente  da  promovente  a  título  de
juros e encargos financeiros, posto não demonstrado
inadimplemento. Este valor deverá sofrer incidência
de juros e correção monetária, a base de 0,5% (meio
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por cento) ao mês, a partir da citação.
Ato  contínuo,  EXTINGO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DE MÉRITO o que faço arrimado no
inciso I, do art. 269, do Código de Processo Civil.

Inconformado,  o  promovido  interpôs  APELAÇÃO,
fls. 70/82, defendendo a necessidade de reforma da sentença, alegando, para justificar
seu pleito, ter o Juiz a quo agido com desacerto, haja vista a cobrança questionada não
ter decorrido de má-fé, mas, sim, em razão de uma dívida inadimplida. Assevera,
outrossim, não ter sido comprovado o alegado dano moral, conforme exigência do
art. 333, I, do Código de Processo Civil. Alternativamente, postula a redução da verba
indenizatória,  em  conformidade  com  os  princípios  da  razoabilidade  e  da
proporcionalidade.

Contrarrazões não apresentadas, conforme noticiado
à fl. 89/V.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 94/96, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, ressalto que o caso dos autos é regido pelas
normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  porquanto  o  Banco
Santander (Brasil) S/A caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos dos
arts. 3º, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
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construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

Na hipótese telada, restou devidamente comprovado
que foi cobrado a parte autora, de forma indevida, o valor de R$ 91,16 (noventa e um
reais  e  dezesseis  centavos),  conforme  atestam  os  documentos  de  fls.  15/17.  Com
efeito, a fatura do cartão de crédito do qual a recorrida é titular, cujo vencimento
estava  previsto  para  o  dia  06/10/2010,  fl.  15,  foi  quitada  antes  da  data  do  seu
vencimento, fl. 16. Logo, os encargos moratórios inseridos na fatura do mês seguinte,
fl. 17, devem ser restituídos a parte interessada.

Sendo  assim,  agiu  com  acerto  o  Juízo  ao  quo ao
declarar a inexistência do débito e determinar a restituição do valor indevidamente
exigido da consumidora.

De outra sorte, no que tange à forma de devolução
da quantia indevidamente cobrada, não cabe a esta instância recursal se pronunciar
sobre o tema, eis que,  em observância ao princípio do  tantum devolutum quantum
apellatum, tem-se que apenas as matérias devidamente ventiladas nas razões recursais
devem ser analisadas pela instância ad quem. Logo, não tendo tal questão – forma de
devolução dos valores cobrados indevidamente - sido objeto da apelação, não cabe ao
Tribunal ad quem se manifestar sobre o assunto.

Por oportuno, o seguinte escólio:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL  NA  ORIGEM.  RESTITUIÇÃO  DE
CONTRIBUIÇÕES  PESSOAIS.  QUESTÃO  NÃO
DEVOLVIDA AO CONHECIMENTO DA CORTE.
APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DO  TANTUM
DEVOLUTUM  QUANTUM  APELLATUM.
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MATÉRIA  NÃO  CONHECIDA.  Não  havendo
manifestação  da  parte  recorrente,  não  pode  o
Tribunal  analisar  questões  não  postas  em  debate
recursal, sob pena de incorrer em ofensa ao princípio
do  tantum  devolutum  quantum  apellatum.  (…)
(TJSC; AC: 20100834866 SC 2010.083486-6 (Acórdão),
Relator:  Jairo  Fernandes  Gonçalves,  Data  de
Julgamento:  27/02/2013,  Quinta  Câmara  de  Direito
Civil Julgado) - destaquei.

Concernente  ao  dano  moral,  tem-se  que,  após  a
vigência  da  Carta  Constituição de 1988,  sucumbiu de  vez  a  controvérsia  que até
então  havia  acerca  da  existência  do  dano  moral  puro,  desligado  de  qualquer
repercussão material,  sendo  entendido como o  desconforto  ou a  dor  advinda de
conduta ilícita.

Portanto,  independentemente  dos  reflexos
patrimoniais  carreados  aos  atos  ilícitos,  como  forma  de  reduzir  os  desalentos
sofridos,  são  também  reparáveis  os  atropelos  psicológicos  gerados,  eis  que  o
indivíduo  é  titular  de  direitos  integrantes  de  sua  personalidade,  passíveis  de
reparação pecuniária, caso sejam esses atingidos.

Desse  modo,  a  reparação  por  danos  morais  deve
advir de ato que, pela carga de ilicitude ou injustiça trazida, provoque indubitável
violação ao direito da parte, de sorte a atingir o seu patrimônio psíquico, subjetivo
ou ideal. Nessas condições, a indenização encontra amparo jurídico no direito pátrio,
especialmente no art.  5o,  V e X, da Constituição Federal, e no art.  186, do Código
Civil. 

Na hipótese, importante pontuar que, muito embora
o caso em apreço envolva relação de consumo, sendo possível, portanto, conforme
enunciado no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus
da prova em favor da parte hipossuficiente, não se pode desmerecer a regra disposta
no art.  333,  I,  do  Código de  Processo  Civil,  devendo a  promovente/consumidora

Apelação Cível nº 0003424-43.2011.815.0011                                                                                                                           6 



demonstrar, de maneira razoável, prova capaz de dar sustentação ao direito por ela
invocado. 

Nesse caminhar, o seguinte aresto:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  COBRANÇA
INDEVIDA.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO
DEVEDOR  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DO  DIREITO  CONSTITUTIVO  DO
AUTOR.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  NÃO
CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO DO APELO. Nos casos sujeitos
ao microssistema consumerista,  a inversão do ônus
da  prova  em  favor  do  consumidor  depende  da
prévia  demonstração  da  verossimilhança  das
alegações  por  ele  formuladas,  caso  contrário,
incumbe  ao  autor  o  ônus  de  comprovar  suas
afirmações,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC.  A
ausência de prova dos fatos constitutivos do direito
do autor acarreta a improcedência do pedido. (TJPB;
AC  200.2010.003942-5/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 14/11/2013; Pág. 14) - negritei.

Pois  bem.  A autora busca ser  ressarcida por danos
sofridos, em razão de conduta ilícita da recorrida, concretizada na cobrança indevida
de encargos moratórios, haja vista ter adimplido o débito motivador dos encargos
antes do prazo estipulado, conforme se vê às fls. 15/16.

Nesse trilhar, em que pese a argumentação traçada na
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inicial,  entendo  que  a  cobrança  de  débito  indevido  ao  consumidor,  por  si  só,  é
insuficiente para configurar ofensa indenizável, amoldando-se a situação narrada ao
conceito de mero aborrecimento cotidiano. Em outras palavras, “Não se integram os
elementos ensejadores da reparação civil quando as consequências experimentadas
pela parte autora não excedem os limites do mero dissabor, delineando a situação
fática narrada nos autos um aborrecimento cotidiano e que, como tal, não se traduz,
nem  mesmo  em  um  plano  potencial,  como  dano  moral,  não  dando  margem,
portanto,  à  reparação  pecuniária.”  (TJPB;  APL 0000921-76.2013.815.0141;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 03/10/2014; Pág.
15).

Com efeito, não há nenhuma comprovação de que a
conduta da demandada tenha repercutido profundamente na vida da recorrida, de
forma  a  atingir  o  seu  patrimônio  psíquico.  Em  verdade,  a cobrança  de  débito
inexistente, sem que haja a inclusão do nome do consumidor no cadastro de maus
pagadores,  ou,  ainda,  a  comprovação  de  qualquer  repercussão  externa,  não
ultrapassa a seara do mero dissabor, não havendo que se falar em indenização por
danos morais.

Sobre o assunto telado, o entendimento desta Corte
de Justiça é no sentido de que “Não cabe indenização por danos morais pela simples
cobrança indevida, sem que reste demonstrado qualquer dano suportado pela parte
cobrada, tratando-se de mero aborrecimento inerente às relações contratuais. (TJPB;
APL 001.2010.000151-8/001;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 21/05/2013; Pág. 13).

Na mesma direção, os seguintes julgados, destacado
na parte que interessa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CONSUMIDOR.  COBRANÇA
EM CARTÃO DE CRÉDITO. SUPOSTAS COMPRAS
NÃO  AUTORIZADAS  PELO  CONSUMIDOR.
DEFEITO NO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA
PROVA  OPE  LEGIS.  POSSIBILIDADE.  ONUS
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PROBANDI QUE RECAI SOBRE A PRESTADORA
DE  SERVIÇO,  QUE  DEVE  COMPROVAR  A
EXISTÊNCIA  DE  ALGUMAS  DAS  CAUSAS
EXCLUDENTES  DE  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA, PREVISTAS NO § 3º DO ARTIGO 14 DO
CDC.  DEVOLUÇÃO  DOS  VALORES  COBRADOS
DE  FORMA  SIMPLES.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  AUSÊNCIA  DE  INSCRIÇÃO
EM  SERVIÇOS  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.
MERO  ABORRECIMENTO  DO  COTIDIANO.
PROVIMENTO PARCIAL. [...]. 4.  A mera cobrança
indevida  em  desfavor  do  consumidor,  sem  a
inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito,  não  caracteriza  qualquer  violação  aos
direitos  da  personalidade,  a  qual  autorize  a
reparação  por  danos  morais.  (TJPB;  AC  0029696-
21.2011.815.2001;  Segunda  Câmara  Especializada
Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  João  Batista  Barbosa;  DJPB
17/06/2014; Pág. 12) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CLONAGEM  DE  CARTÃO
DE CRÉDITO.  COMPRAS NÃO RECONHECIDAS
PELO  TITULAR.  COBRANÇA  INDEVIDA
EFETUADA  PELA  ADMINISTRADORA  DO
CARTÃO.  MERO  ABORRECIMENTO  NÃO
PASSÍVEL  DE  INDENIZAÇÃO.  SENTENÇA
MANTIDA.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.
Compreende-se que a administradora de cartão de
crédito  é  componente  da  cadeia  de  consumo,
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assumindo a posição de fornecedora,  o que atrai  a
sua  responsabilidade  pelos  danos  causados  ao
consumidor. Em que pesem as alegações do apelante,
não se pode presumir que a clonagem do seu cartão
de  crédito  e  as  compras  realizadas  sem  o  seu
consentimento, tenham afetado sua esfera moral, de
forma a  ensejar  a  indenização pleiteada.  Por outro
lado,  a  simples  cobrança  indevida  na  fatura  de
cartão  de  crédito  por  si  só,  sem  qualquer
negativação, não configura dano moral, porquanto,
trata-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns
à vida cotidiana,  principalmente pela ausência de
repercussão no mundo exterior. (TJPB; AC 0019702-
22.2011.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 13/06/2014; Pág. 14) - destaquei. 

Nessa linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO.
INFILTRAÇÕES  EM  APARTAMENTO.  MERO
DISSABOR.  DANO  MORAL.  NÃO
CARACTERIZADO.  [...].  2.  Situação  de  mero
aborrecimento  ou  dissabor  não  suscetível  de
indenização por danos morais. 3. Agravo regimental
a que se nega provimento. (STJ; AgRg-Ag 1.331.848;
Proc.  2010/0128772-9;  SP;  Quarta  Turma;  Relª  Minª
Isabel  Gallotti;  Julg.  06/09/2011;  DJE  13/09/2011)  -
negritei.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro
dano  concreto  ou  prova  indiciária  mínima  de  que  a  parte  autora  tenha  sofrido
angústia ou humilhação, tampouco tenha sido submetida à situação capaz de violar
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de  forma  exacerbada  sua  higidez  psíquica,  bem  como  sua  honra,  imagem  ou
qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art.  5º, V e X, da Constituição
Federal,  devendo,  portanto,  ser  reformada a  sentença  para afastar  a  condenação
relativa aos danos morais.

Ante o exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL À
APELAÇÃO, para reformar a sentença, no sentido de afastar a condenação relativa
ao  pagamento  de  danos  morais,  mantendo  os  demais  termos  do  decisório
hostilizado.

É como VOTO.

Presidiu o julgamento,  o  Desembargador Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 06 de abril de 2015 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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