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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
COMPRA PARCELADA. AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE
CRÉDITO E GARANTIA ESTENDIDA NO INTERIOR DA
LOJA.  TERMO  DE  ADESÃO  DEVIDAMENTE
ASSINADO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE  COAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  VENDA  CASADA.  ACERTO  DA
DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO

-  Descabe à  Autora  alegar  o  desconhecimento  da
contratação do cartão de crédito e demais serviços
impugnados,  porquanto  constituiu,  efetivamente,  o
meio  de  compra,  conforme  se  comprova  pelo
contrato, da nota fiscal e das faturas acostadas aos
autos,  inexistindo  provas  de  que  tenha  sofrido
coação  para  adquiri-los  como  única  forma  de
tratativa com a loja.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER a Apelação Cível,  nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.120.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria das Dores da

Silva,  inconformada  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de
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Indenização  por  Danos  Morais  c/c  Obrigação  de  fazer  movida  em face  da

Magazine  Luíza  S/A,  na  qual  o  Magistrado  da  4ª  Vara  da  Comarca  de

Guarabira julgou improcedente o pedido.

Em suas razões recursais, a Apelante renovou, em suma, os

argumentos  expostos  na  petição  inicial.  Disse  que  jamais  quis,

conscientemente,  a  aquisição  de  qualquer  cartão  de  crédito,  sendo  injusto

pagar por um produto que jamais utilizou. Aduziu ser indevida a cobrança da

garantia  estendida  e  do  seguro.  Por  tais  motivos,  pugnou  pela  fixação  da

indenização por danos morais (fls. 101/104).

Não houve contrarrazões, conforme certidão fl. 109. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 115/116).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  em  que  pesem  as  alegações  da

Recorrente, como bem anotado pelo Juiz “a quo”, todos os serviços e produtos

impugnados na petição inicial  foram por ela contratados, incluindo o seguro

para garantia estendida, conforme se depreende dos documentos de fls. 13 e

seguintes.

Pelo que restou demonstrado, a Autora entrou na loja do Ré

para adquirir uma cama box, sendo que para parcelar o pagamento em doze

vezes  mensais,  como  ela  afirmou,  utilizou-se  do  aludido  cartão  de  crédito

oferecido  no interior  do  estabelecimento,  e  contratado segundo o  termo de

adesão acostado aos autos. 

Nessa  senda,  em  momento  algum  a  Autora  afirmou  ou

comprovou ter adquirido o produto de forma parcelada por outro instrumento, a

não ser  pelo  cartão  de crédito  adquirido  e  oferecido  no interior  da  loja  da

Promovida como opção para a aquisição do produto. Não pode, assim, alegar o

desconhecimento  da  contratação  do  referido  cartão,  porquanto  constituiu,
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efetivamente,  o  meio  de compra,  conforme se comprova  pela  nota  fiscal  e

faturas acostadas na inicial.

Ao que tudo indica, teve a consumidora ciência de todas as

cláusulas  do  termo  de  adesão,  não  procedendo  a  alegação  de  que

desconhecia  se  tratar  de  um contrato  de  cartão  de  crédito,  bem como  da

inexistência de seguro, porquanto claros os seus termos, não se coadunando,

assim, os seus pedidos com todo o conteúdo dos autos.

A título ilustrativo, cito o seguinte julgado:

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  PEDIDO  DE
RESTITUIÇÃO  DE  VALORES.  SUPOSTA  VENDA
CASADA.  TERMO  DE  AQUISIÇÃO  FIRMADO  PELA
AUTORA  (FL.24-25).  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DE
COAÇÃO.  VENDA  CASADA  NÃO  CONFIGURADA.
SENTENÇA  MANTIDA  POR  SEUS  PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS.  RECURSO  DESPROVIDO  (Recurso
Cível Nº 71005478854,  Terceira Turma Recursal  Cível,
Turmas Recursais, Relator: Regis de Oliveira Montenegro
Barbosa,  Julgado  em  21/05/2015).  (TJ-RS  -  Recurso
Cível:  71005478854  RS,  Relator:  Regis  de  Oliveira
Montenegro Barbosa,  Data de Julgamento:  21/05/2015,
Terceira  Turma  Recursal  Cível,  Data  de  Publicação:
Diário da Justiça do dia 22/05/2015)

Ademais, toda essa situação não gerou limitação de crédito ou

qualquer outra consequência negativa para a Autora a ponto de autorizar a

condenação da Promovida por danos morais.

Por  fim,  vale  lembrar,  a  possibilidade  de  a  Autora,

administrativamente, pleitear o cancelamento do cartão de crédito se assim a

interessar.

Por tais razões, DESPROVEJO a presente Apelação Cível.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.
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Presente à Sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino. Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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