
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001286-98.2014.815.0981
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE : Cícero Pereira da Silva
ADVOGADO : Wesley Holanda Albuquerque
APELADA : Hipercard Banco Múltiplo S/A
ADVOGADO : Wilson Sales Belchior
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  C/C  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.
AQUISIÇÃO  DE  PRODUTO.  TERMO  DE  ADESÃO
DEVIDAMENTE ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA DE
COAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE  VENDA  CASADA.
ACERTO  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
DESPROVIMENTO

-  Descabe  ao  Autor  alegar  o  desconhecimento  da
contratação  dos  serviços  impugnados,  porquanto
constituiu  em  produtos  efetivamente  adquiridos,
conforme  se  comprovou  pelos  documentos
colacionados aos autos,  inexistindo provas de que
tenha sofrido coação para contratá-los como única
forma de tratativa com a Administradora de Cartão
de Crédito.

- Não se pode olvidar que o dano moral reserva-se
para os casos mais graves, de maior repercussão,
em que  ocorra  efetiva  ofensa  à  dignidade  do  ser
humano, situação inexistente na presente hipótese,
eis que toda a situação narrada nos autos não gerou
limitação de crédito ou qualquer outra consequência
negativa  para  o  Autor  a  ponto  de  autorizar  a
condenação da Promovida.

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.84.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Cícero Pereira  da

Silva,  inconformado  com  a  Sentença  proferida  nos  autos  da  Ação  de

Indenização por Danos Morais c/c Repetição de Indébito movida em face do

Hipercard Banco Múltiplo S/A, na qual o Magistrado da 2ª Vara da Comarca de

Queimadas julgou improcedente o pedido.

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

argumentos expostos na petição inicial. Disse que jamais solicitou os serviços

cobrados. Aduziu que foi vítima de venda casada ao tentar aumentar o limite do

seu cartão de crédito, não conseguindo depois cancelar os serviços (fls. 69/72).

Não houve contrarrazões, conforme certidão fl. 74v. 

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 79/80).

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  ele  contratados,  conforme  restou

demonstrado nos documentos de fls. 27 e seguintes e no CD encartado à fl. 56.

O  Autor  entrou  em  contato  com  a  Promovida,  visando

aumentar o limite do cartão de crédito. Na ocasião, também lhe foi oferecida a

adesão  ao  Seguro  Proteção  AP,  que,  dentre  outras  situações,  permitia  ao

Promovente  concorrer  a  um  prêmio  em  dinheiro,  oportunidade  em  que,

expressamente,  autorizou  a  contratação.  Não  pode,  assim,  alegar  o

desconhecimento, porquanto anuiu na aquisição dos serviços.

Ao que tudo  indica,  teve  o  consumidor  ciência  de  todas  as

cláusulas  do  termo  de  adesão,  não  procedendo  a  alegação  de  que
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desconhecia a existência do produto, 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)

Nessa senda, é certo que para a configuração do dano moral,

em alguns casos, releva-se a exigência de provas, porque são fatos notórios

que praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-se para

os casos mais graves, de maior repercussão, em que ocorra efetiva ofensa à

dignidade do ser humano, situação, no meu entender, inexistente na presente

hipótese, eis que toda a situação narrada nos autos não gerou limitação de

crédito  ou  qualquer  outra  consequência  negativa  para  o  Autor  a  ponto  de

autorizar a condenação da Promovida por danos morais.

Por  fim,  vale  lembrar  a  possibilidade  de  o  Autor,

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

interessar ou mesmo do seguro posteriormente contratado.

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
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Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora 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, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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