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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.   CARTÃO  DE  CRÉDITO
FURTADO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  E  LOJA
QUE  VENDEU  O  SERVIÇO  A  TERCEIRO.
ARGUIÇÃO  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA E  SOLIDÁRIA.
REJEIÇÃO. 

-  Responsabilidade  solidária  e  objetiva  do
estabelecimento  comercial  no  qual  foi  utilizado  o
cartão, em conformidade com o  art. 14, do Código
de Defesa do Consumidor. Rejeição da Preliminar.

MÉRITO. ESTORNO VOLUNTÁRIO PELO BANCO.
DANO MATERIAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA
DE  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DA  AUTORA  NOS
ÓRGÃOS  DE RESTRIÇÃO  AO  CRÉDITO.  DANO
MORAL  NÃO  CONFIGURADO.  MERO
ABORRECIMENTO.  INEXISTINDO DANO NÃO HÁ
DEVER  DE  INDENIZAR.  PROVIMENTO  DOS
RECURSOS.

 -  No  caso  vertente  houve  o  estorno  dos
valores  cobrados na  fatura  do  mês seguinte,  logo
não há que se falar em existência de dano material,
como bem assentado na Sentença recorrida. 
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–   Por  outro lado,  o  dano moral,  a  meu ver,
também não se verificou. Isso porque o Banco, ao
ser  comunicado do ocorrido,  imediatamente,  fez  o
estorno  da  compra,  não  advindo  do  fato  maiores
consequências,  já  que  a  Autora  sequer  teve  seu
nome incluso nos órgãos de restrição ao crédito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER AS APELAÇÕES CÍVEIS, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.173.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Apelações  Cíveis  (fls.  111/127  e  129/137)

interpostas  por  Joselane  Maria  de  Brito  Rodrigues  ME  (Jô  Cabeleireira)  e

Hipercard  –  Banco  Múltiplo  S/A contra  a  Sentença  prolatada  pelo  Juiz  de

Direito da 4ª Vara Cível da Capital, que julgou procedente o pedido formulado

na Ação de Indenização por  Danos Morais  ajuizada por  Elaine Barbosa de

Luna (fls. 109/110). 

A Apelante ajuizou a Ação afirmando que foi surpreendida com

a cobrança de alguns valores relativos a compras feitas em seu cartão, em

20/12/2010 no estabelecimento da primeira Ré, as quais não foram realizadas

por ela.

Na  Sentença  Recorrida,  o  Juiz  a  quo  julgou  procedente  o

pedido,  condenando  ambas  as  Rés,  solidariamente,  ao  pagamento  de

R$4.000,00 (quatro mil reais), acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a

contar da citação (fls. 109/110).

Irresignada,  a  primeira  Apelante,  Joselane  Maria  de  Brito

Rodrigues ME (Jô Cabeleireira) sustenta a ilegitimidade passiva, afirmando que

os transtornos sofridos pela Apelada foram causados por um estelionatário, do

qual a Recorrente também foi vítima, posto que prestou um serviço pelo qual

nada recebeu, já que os valores foram estornados (fls. 116/118). 
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No mérito, defende a ausência de dano moral ou conduta ilícita

praticada pela Apelante (fls. 119/123) além da culpa exclusiva da vítima que

teria agido com desídia que perdeu seu cartão no dia 20/12/2010, mas apenas

comunicou o fato à Administradora no dia seguinte (fl. 124). 

Por sua vez, o segundo Réu, Hipercard – Banco Múltiplo S/A

sustenta  a  inexistência  de  dano  moral  e  a  desproporcionalidade  do  valor

arbitrado para a indenização (fls. 129/136). 

Pugna,  assim,  ambos  os  Recorrentes  pela  reforma  da

Sentença  para  julgar  totalmente  improcedentes  os  pedidos  ou,

alternativamente, minorar o valor da indenização (fls. 127 e 137).

Contrarrazões às fls. 152/159.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça opinou

pelo desprovimento dos Recursos (fls. 165/168). 

É o relatório. 

VOTO

DA  PRELIMINAR  DE  CARÊNCIA  DE  AÇÃO  POR

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PRIMEIRA APELANTE

Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva da primeira

Ré. 

O  acervo  probatório,  especialmente,  o  extrato  da  fatura  do

cartão  de  crédito,  comprova  que  o  cartão  da  Autora  foi  utilizado  no

Estabelecimento da Ré (Jô Cabeleireira) no dia 20/12/2010 (fl. 43) quando já

havia sido furtado. 

A responsabilidade da Ré, em tese, decorreria do fato de não

ter sido diligente, autorizando a compra dos serviços sem verificar a titularidade

do portador do cartão de crédito. Logo, não há como excluir a Apelante do pólo
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passivo.

A jurisprudência é uníssona nesse sentido: 

APELAÇÃO AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO
C.C.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  PROCEDÊNCIA
CARTÃO DE CRÉDITO FURTADO USO INDEVIDO
POR TERCEIRO.  ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
PASSIVA DESCABIMENTO.  Responsabilidade  da
corré,  em  cujo  estabelecimento  o  cartão  foi
utilizado,  corretamente  reconhecida,  sendo,
inclusive,  de  caráter  objetivo,  de  conformidade
com o Código de Defesa do Consumidor, art. 14,
também aplicável no caso vertente Demandante
que  faz  jus  à  restituição  dos  valores  pagos
indevidamente. Restituição em dobro,  porém, que
deve ser afastada Má-fé da corré não evidenciada no
caso  Recurso  da  apelante  provido  em  parte  para
tanto. (TJSP;  APL 1005724-48.2014.8.26.0625;  Ac.
8301082; Taubaté; Décima Quarta Câmara de Direito
Privado;  Rel.  Des.  Thiago  de  Siqueira;  Julg.
18/03/2015; DJESP 20/03/2015)

ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  Inocorrência.
Responsabilidade  solidária.  Cadeia  de
fornecimento. A Corré Magazine Luiza responde
solidariamente pelos defeitos na prestação dos
serviços,  nos  termos  do  art.  14  do  CDC.
Responsabilidade objetiva que atinge a todos os
fornecedores  que  participam  da  cadeia  de
prestação  de  serviço.  Inteligência  do  art.  7º,
parágrafo  único  C.C.  25,  §  1º,  ambos  do  CDC.
Legitimidade  passiva  da  Corré  Magazine  Luiza
reconhecida.  Preliminar  rejeitada.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  Indenização.  Cartão
de crédito furtado. Incidente comunicado às Rés e
à  autoridade  policial.  Compras  realizadas  pelo
meliante  sem  o  conhecimento  ou  autorização  do
Autor.  Cobrança  do  consumidor.  Inadmissibilidade.
Aplicação do CDC. Inversão do ônus da prova. As
Rés  não  comprovaram  que  os  gastos  foram
realizados  pelo  Autor  ou  por  terceiros  por  ele
autorizados. Ônus da prova era das Rés. Aplicação
do art.  6º,  VIII,  do CDC. Responsabilidade objetiva
das Rés pelo fato do produto e do serviço (CF. Arts.
12 a 14 do CDC), bem como pelo vício do produto e
do serviço (CF. Arts. 18 a 20, 21, 23 e 24 do CDC).
Ato  ilícito  e  falha  na  prestação  do  serviço.
Responsabilidade  configurada.  Débito  inexigível.
Dano moral. Ocorrência. Prova. Desnecessidade.
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Inscrição  indevida  do  nome  do  Autor  em
cadastros  de  inadimplentes. Fonte  geradora  de
dano  moral.  Dano  in  re  ipsa.  Manutenção  da
indenização  fixada  na  sentença  recorrida  em  R$
10.000,00.  Possibilidade.  Sentença  mantida.
Recursos  desprovidos.  (TJSP;  APL  0000542-
93.2013.8.26.0541;  Ac.  8705105;  Santa Fé do Sul;
Vigésima  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Álvaro  Torres  Junior;  Julg.  10/08/2015;  DJESP
28/08/2015) 

Isto posto, rejeito a preliminar. 

MÉRITO

No mérito, tem-se que é fato incontroverso entre as partes que

a  compra  e  pagamento  dos  serviços  de  cabeleireiro  realizado  no  dia

20/12/2010 no estabelecimento da primeira Ré, utilizando o cartão de crédito

da Autora, foi realizado por terceira pessoa, após o furto/perda daquele. 

Verifica-se  pelo  Boletim de  Ocorrência  (fl.  21)  que  a  Autora

perdeu o seu cartão Hipercard na manhã do dia 20/12/2011, mas só veio a

informar o fato a Administradora do cartão no dia 21, confira-se: 

“QUE na manhã do dia 20/12/2010 e em local que

não sabe informar perdeu o seu cartão de crédito

HIPERCARD, comunicando o fato a administradora

do cartão no dia 21/12/2010”;

Logo,  não há que se cogitar de culpa da Administradora do

Cartão, pela inserção do débito na fatura, mas apenas do Salão de Beleza que

não cuidou de verificar a identidade do portador do cartão. 

Contudo, tratando-se de relação de consumo, sabe-se que a

Responsabilidade  das  Rés  pelos  danos  materiais  e  morais,  supostamente,

suportados pela Autora, é objetiva, fundada na teoria do risco, nos termos do

artigo 14 do CDC, dispensando, assim, a prova da culpa, bastando, para tanto,
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a comprovação dos danos suportados.

Entretanto,  no  caso  vertente  houve  o  estorno  dos  valores

cobrados na fatura do mês seguinte, logo não há que se falar em existência de

dano material, como bem assentado na Sentença Recorrida. 

Por  outro  lado,  o  dano  moral,  a  meu  ver,  também  não  se

verificou. Isso porque o Banco, ao ser comunicado do ocorrido, imediatamente,

fez o estorno da compra. 

Veja  que  as  despesas  não  reconhecidas  das  compras

realizadas  em  20/12/2010  foram  lançadas  na  fatura  de  01/2011  e  a

regularização se  deu já  no mês seguinte,  em 02/2011,  sem resistência por

parte da Instituição Bancária (fls. 131/132). 

Além disso, o acontecimento não teve maiores repercussões,

pois a Autora não teve seu nome lançado no rol dos órgãos de restrição ao

crédito ou passou por qualquer situação vexatória. 

Nesse contexto, o acontecimento não ultrapassou a esfera do

mero aborrecimento. A propósito: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  FURTO  DE  CARTÃO  DE
CRÉDITO.  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA E  LOJAS
QUE  VENDERAM  POR  MEIO  DE  CARTÃO
FURTADO.  RELAÇÃO  DE  CONSUMO.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA E  SOLIDÁRIA.
ACORDO  FIRMADO  COM  A  ADMINISTRADORA
DO CARTÃO DE CRÉDITO. ATO QUE APROVEITA
AOS  DEMAIS  RÉUS.  APELO  PROVIDO.  1.  É
solidária a responsabilidade civil existente entre
as lojas que venderam diretamente os produtos
com  relação  à  administradora  de  cartão  de
crédito, por meio de cartão de crédito furtado. 2.
O acordo firmado entre a administradora do cartão
de crédito e a parte autora, de maneira autônoma e
com o intuito de pôr fim à lide, abrange às demais
coobrigadas,  mormente  por  ser  a  credicard  a
responsável  comum  pelo  ilícito  envolvendo  os
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demais  réus.  3.  O  recurso  interposto  por  apenas
uma  das  partes  perdedoras,  embora  o  acordo
firmado  entre  os  demandados  e  o  principal
responsável pelo ato ilícito a todos os demandados
aproveitem,  apenas  ao  recorrente  deve  ser
afastada  a  indenização  por  danos  morais. 4.
Recurso  que  se  dá  provimento.  (TJPE;  APL
0004105-75.2009.8.17.0480;  Quinta  Câmara  Cível;
Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima; Julg. 03/07/2013;
DJEPE 09/07/2013; Pág. 151)

JUIZADO  ESPECIAL.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
FURTO. COMUNICAÇÃO AO BANCO APÓS TRÊS
DIAS. COMPRAS. IDENTIFICAÇÃO DO USUÁRIO.
POSSIBILIDADE.  FALHA  NA  SEGURANÇA  DO
SISTEMA  DO  ADMINISTRADOR  DO  CARTÃO.
VÍCIO  DO  SERVIÇO.  ÔNUS  E
RESPONSABILIDADE  EXCLUSIVA  DO
CONSUMIDOR.  INOCORRÊNCIA.  DECLARAÇÃO
DE  INEXISTÊNCIA  DO  DÉBITO.  DANO  MORAL
NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.  Mesmo  nos  casos  em  que  o  uso  do
cartão  ocorra  por  meio  de  senha,  havendo  a
possibilidade do fornecedor do produto ou do serviço
de identificar seu usuário,  é necessário que assim
proceda. Tal medida deve-se à crescente subtração
de cartões e seu uso pelos delinquentes, situação
que não pode ser ignorada pelo comércio ou pela
administradora do cartão. - Não é legítimo debitar à
consumidora  única  e  exclusivamente  a
responsabilidade pelas compras efetuadas em seu
cartão,  no  caso  do  seu  furto,  até  a  data  da
comunicação  da  ocorrência,  se  era  possível  ao
comerciante  ou  prestador  do  serviço  verificar  a
identidade  do  seu  portador.  Precedentes  do  STJ.
Além do mais, segundo se infere da fatura mensal
da  cliente  e  do  formulário  de  contestação  de
transações acostados aos autos, foram efetuadas 7
(sete)  compras  parceladas  no  mesmo
estabelecimento comercial, o que demonstra a falta
de cuidado e segurança na manutenção do sistema
do  banco  recorrido,  que  deveria  proceder  à
suspensão  do  crédito  tão  logo  detectasse  a
anormalidade  das  operações.  -  No  caso  das
relações jurídicas sob jugo do Código de Defesa do
Consumidor,  a  responsabilidade  objetiva  do
fornecedor  do  produto  ou  do  serviço  somente
desaparece  quando  a  culpa  é  exclusiva  do
consumidor ou de terceiro. Se o prejuízo é resultado
do  risco  da  própria  atividade  produtiva,  quem  a
explora deve suportá-lo (par. Único art. 927, CC). -
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Impõe-se  o  dever  de  declarar  a  inexistência  do
débito  constante  do  cartão  de  crédito  da
consumidora,  se  a  instituição  bancária  não  logrou
apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito da autora. O requerido limitou-se a alegar
a culpa do correntista ou de terceiro, ao fundamento
de  que  as  operações  teriam  sido  realizadas
mediante o uso de cartão magnético com chip, cuja
senha é pessoal e intransferível. -  A cobrança das
despesas  na  fatura  do  cartão  de  crédito  da
consumidora  e  a  insistência  do  banco  em
recebe-las  são  circunstâncias  que  causam
aborrecimentos, mas incapazes de gerar o dano
moral. - Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJDF;  Rec  2014.09.1.014753-9;  Ac.  885.473;
Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do
Distrito  Federal;  Rel.  Juiz  Luis  Gustavo  B.  de
Oliveira; DJDFTE 01/09/2015; Pág. 359)

Em verdade, o fato gerou dano material  que foi reparado na

fatura seguinte e aborrecimentos, mas não chegou a ocasionar dano moral,

pois não atingiu a honra, a imagem ou causou sofrimento íntimo a Autora.  

O fato da Apelada ter comparecido a delegacia para registrar a

ocorrência  não  altera  essa  conclusão,  pois  a  comunicação  do  delito  às

autoridades  policiais  para  apurar  os  crimes  de  estelionato  e  falsidade

ideológica  de  que  fora  vítima,  somente  pode  ser  atribuída  ao  terceiro  que

utilizou o seu cartão (artigo 14, §3º, II, do CDC). 

Em casos análogos, assim tem entendido o Tribunal de Justiça

do Rio Grande do Sul: 

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  PEDIDO  DE  RESTITUIÇÃO  DE
VALORES  E  DANOS  MORAIS.  FURTO  CARTÃO
DE  CRÉDITO  DESPROVIDO  DE  CHIP  E
DEPENDENTE  DE  ASSINATURA  DO  TITULAR.
UTILIZAÇÃO  POR  TERCEIRO  NO  MESMO  DIA.
COMUNICAÇÃO  À  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  BANCO.
DESCONSITUIÇÃO  DO  DÉBITO.  DEVOLUÇÃO
SIMPLES  DO  VALOR.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS. Caso em que a parte autora teve

8



Apelação Cível nº 0045283-15.2013.815.2001

furtados pertences pessoais, dentre eles, seu cartão
de  crédito.  Furto  devidamente  registrado
mediante  boletim  de  ocorrência.  Efetivada  a
comunicação  da  instituição  financeira  algumas
horas depois. Compras efetuadas no mesmo dia
do  furto  por  terceiro  de  má-fé.  O  comerciante
demandado  foi  devidamente  intimado  para
comprovar  sua  necessidade  de  concessão  do
benefício  da  Assistência  Judiciária  Gratuita  ou
efetuar  o  preparo,  tendo  permanecido  silente,  de
modo que seu recurso não merece ser conhecido,
por  deserto.  Devidamente  comprovados  os  fatos
constitutivos da parte autora (art. 333, I do CPC). O
sinistro  foi  registrado  mediante  boletim  de
ocorrência.  Os  danos  materiais  restaram
evidenciados pelas faturas do cartão de crédito (fl.
92). Verificada a responsabilidade objetiva do banco
e do estabelecimento comercial. Afastada a alegada
ilegitimidade passiva do banco réu. Na condição de
administrador  do  cartão  de  crédito,  assume  a
responsabilidade objetiva pelos fatos ocorridos, pelo
risco da atividade.  Danos morais não verificados.
Não  restou  evidenciada  nos  autos  nenhuma
situação  especial  de  afronta  aos  direitos  de
personalidade  da  parte  autora.  Mero  dissabor
que  não  gera  aos  demandados  o  dever  de
indenização  por  danos  extrapatrimoniais.  NÃO
CONHECIDO  O  RECURSO  INTERPOSTO  PELO
COMERCIANTE.  PARCIAL  PROVIMENTO  AO
RECURSO  INTERPOSTO  PELA  INSTITUIÇÃO
ADMINISTRADORA DO  CARTÃO.  (Recurso  Cível
Nº  71004933958,  Segunda  Turma  Recursal  Cível,
Turmas Recursais,  Relator:  Cleber  Augusto  Tonial,
Julgado em 30/07/2014)...

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. FURTO CARTÃO DE CRÉDITO
DESPROVIDO  DE  CHIP  E  DEPENDENTE  DE
ASSINATURA  DO  TITULAR.  UTILIZAÇÃO  POR
TERCEIRO.  COMUNICAÇÃO  À  INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  LEGITIMIDADE  PASSIVA  DO
BANCO. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. DANO
MORAL  NÃO  CONFIGURADO. MULTA  DIÁRIA
POR  DESCUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  MANTIDA.  SENTENÇA  CONFIRMADA.
RECURSO  DESPROVIDO.  (Recurso  Cível  Nº
71004701694,  Terceira  Turma  Recursal  Cível,
Turmas Recursais,  Relator:  Cleber  Augusto  Tonial,
Julgado em 23/10/2014). 
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APELAÇÃO.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  FURTO.
DANO  MORAL.  DEVER DE INDENIZAÇÃO  NÃO
CARACTERIZADO. São  pressupostos  da
caracterização  de  dano  moral  a  comprovação  da
ocorrência do dano, a ilicitude da conduta e o nexo
de  causalidade  entre  o  agir  do  réu  e  o  prejuízo
causado  à  vítima.  A  cobrança  de  valores
indevidos,  decorrentes  do  furto  do  cartão  de
crédito,  em  regra,  não  tem  potencial  lesivo
suficiente  à  caracterização  do  dano  moral,
exceto  nos  casos  em  que  cabalmente
demonstrada  a  efetiva  ofensa  aos  atributos  de
personalidade do autor. Caso dos autos em que a
frustração da expectativa do consumidor, ainda que
indesejável,  caracteriza-se  como  aborrecimento  e
dissabor inerentes às atividades comerciais travadas
em  uma  sociedade  de  consumo.  APELAÇÃO  DO
AUTOR  DESPROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70062173620,  Vigésima  Terceira  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Ana  Paula
Dalbosco, Julgado em 03/03/2015).

Ante  o  exposto,  PROVEJO  AS  APELAÇÕES  CÍVEIS, para

julgar  totalmente  improcedentes  os  pedidos  formulados  na  Ação  de

Indenização. 

Em  consequência,  inverto  a  sucumbência,  condenando  a

Autora ao pagamento das custas e os honorários sucumbenciais,  os quais,

com fundamento no art. 85, §8º, do NCPC, fixo em R$1.000,00 (um mil reais),

cuja exigibilidade fica suspensa, em face do que dispõe o art.  12 da Lei nº

1.060/50. 

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram do  julgamento,  além do  Relator,  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo  Doutor
Aluízio  Bezerra  Filho (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público,
Dr. Amadeus Lopes Ferreira, Procurador de Justiça.
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Apelação Cível nº 0045283-15.2013.815.2001

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível, “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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