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AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MO-
RAIS. CONSUMIDOR.  FRAUDE EM CARTÃO
DE CRÉDITO. BANCO RÉU QUE AGE COM
DESÍDIA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA.  MÁ
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUE OCASIONOU
A INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR EM ÓR-
GÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. ILÍCITO
QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. DEVER
DE  INDENIZAR  CONFIGURADO.  QUANTUM
INDENIZATÓRIO.  OBEDIÊNCIA AOS CRITÉ-
RIOS  DA RAZOABILIDADE  E  PROPORCIO-
NALIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. 

– A relação contratual estabelecida entre as partes
se configura típica relação de consumo, aplicando-se,
por  conseguinte,  a  responsabilidade  civil  objetiva,
configurada  independentemente  da  existência  de
culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do
Código Consumerista.

– Evidenciado  nos  autos  o  desrespeito  e  a  má
prestação  do  serviço  do  Banco  réu,  bem  como
demonstrado o seu nexo de causalidade com o nítido
prejuízo  de  cunho  moral  sofrido  pelo  recorrido,
existente o dano moral alegado pelo autor.

– No  que  se  refere  ao  quantum  indenizatório,
tenho que o valor dos danos morais deve ser arbitrado
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com observância do princípio da razoabilidade, sendo
apto  a  reparar  o  dano  causado  ao  ofendido  e,  ao
mesmo tempo,  servir  de  exemplo  para  inibição  de
futuras condutas nocivas.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Banco  Itaucard
S/A, hostilizando a sentença oriunda do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da
Comarca  de  Campina  Grande, prolatada  nos  autos  da Ação
Desconstitutiva de Débito c/c Indenização por Danos Morais, movida por
Temistocles Sobreira de Melo em face do apelante. 

Na peça de ingresso narrou o autor que era possuidor do cartão
de crédito de numeração 5274 6811 6842 6141, tendo sido surpreendido com
uma compra  no  valor  de  R$  2.462,40  no  estabelecimento  “Bateria  Clube
Guarulhos”. 

Não reconhecendo a compra, entrou em contato com a empresa,
que cancelou a transação.  Em seguida,  entrou em contato com promovida,
relatando o ocorrido e solicitando o bloqueio do cartão. 

Ocorre que, sem autorização do autor, a Itaúcard reativou um
cartão de crédito vencido desde 2008, fazendo dois lançamentos negativos da
compra já cancelada, encaminhando faturas confusas para o autor, até que em
novembro de 2012, tais valores passaram a ser positivos, contudo com juros
exorbitantes.

Aduz,  assim,  que  por  má  prestação  do  serviço  do  réu,  fora
impedido  de  adimplir  normalmente  seu  débito,  tendo  o  banco  lançado  o
requerido indevidamente no cadastro de inadimplentes, o que lhe causou sério
abalo  de  ordem moral.  Pugna,  ao  fim,  pela  condenação do promovido no
pagamento de indenização pelos danos morais ocasionados.

Contestando  a  ação,  o  Banco  réu  narrou  que  por  equívoco
lançou por duas vezes o estorno do valor da compra não reconhecida na fatura,
e que, para corrigir, houve o relançamento da primeira parcela na fatura no
mês seguinte, visando o abatimento do crédito. Contudo, não tendo o autor
feito  o  pagamento  das  faturas,  o  cartão  foi  cancelado  por  inadimplência,
ocasionando a inscrição do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Alega,  ademais,  a  existência  de  inscrição  preexistente,
incindindo a Súmula 385 do STJ. Requer a improcedência da ação, porquanto
inexistir dano moral a ser indenizado.

Impugnação à contestação (fls. 78/82).
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O  Magistrado  a  quo em  sentença  às  fls.  101/105 julgou
procedente  os  pedidos,  condenando  a  parte  promovida  no  pagamento  de
indenização na ordem de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Inconformado com o  decisum, o promovido interpôs apelação
(fls.  115/118), aduzindo  que tendo o estorno sido lançado 2 (duas) vezes na
primeira fatura, houve o relançamento da primeira parcela na fatura do mês
seguinte para que as parcelas fossem abatendo o crédito do cartão e como isso
normalizou o valor. Ressalta que o próprio autor confessou não ter pago suas
faturas posteriores, de forma que diante de tal inadimplência, foi o nome do
autor negativado. Ressalta sua boa-fé em solucionar o problema da compra
fraudulenta  e  ainda,  tratar-se  de  devedor  contumaz,  devendo  se  aplicar  o
disposto na Súmula 385 do STJ.

Contrarrazões  (fls. 137/141). 

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo prosseguimento  do
recurso, sem emitir pronunciamento a respeito do mérito, por entender que não
estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 82 do CPC (fls. 145).

É o breve relatório.

VOTO.

Conheço  do  recurso  porque  próprio  e  regularmente  aviado,
presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. 

Busca o apelante, mediante a presente irresignação apelatória, a
reforma da sentença combatida, aduzindo a ausência de ilícito e, ato contínuo,
de dano moral indenizável. 

Como visto do relatório, a situação sob exame é a seguinte:  o
autor  que era possuidor do cartão de crédito de numeração 5274 6811 6842
6141, tendo sido surpreendido com uma compra no valor de R$ 2.462,40 no
estabelecimento  “Bateria  Clube  Guarulhos”.  Não  reconhecendo  a  compra,
entrou em contato com a empresa,  que cancelou a  transação.  Em seguida,
entrou  em  contato  com  promovida,  relatando  o  ocorrido  e  solicitando  o
bloqueio do cartão. 

Ocorre que, sem autorização do autor, a Itaúcard reativou um
cartão de crédito vencido desde 2008, fazendo dois lançamentos negativos da
compra já cancelada, encaminhando faturas confusas para o autor, até que em
novembro de 2012, tais valores passaram a ser positivos, contudo com juros
exorbitantes.

Aduz o requerente que a conduta do banco lhe causou abalo de
ordem moral, porquanto ter sido impedido de pagar seus débitos dentro da
normalidade, no mês correto, sendo compelido a pagar valor unilateralmente
apurado pelo Banco, que lançou o seu nome no cadastro de inadimplentes.
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O Banco réu,  por  sua vez,  explica que tendo o estorno sido
lançado 2 (duas) vezes na primeira fatura, houve o relançamento da primeira
parcela  na  fatura do mês seguinte  para que as parcelas fossem abatendo o
crédito do cartão, normalizando com isso, o valor. Ressalta que o próprio autor
confessou não ter pago suas faturas posteriores, de forma que diante de tal
inadimplência,  foi  o  nome  do  autor  negativado.  Ressalta  sua  boa-fé  em
solucionar o problema da compra fraudulenta e  ainda,  tratar-se de devedor
contumaz, devendo se aplicar o disposto na Súmula 385 do STJ.

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

Cumpre ressaltar, que a relação contratual estabelecida entre as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, por conseguinte,
a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada  independentemente  da
existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código
Consumerista, conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

Analisando a situação dos autos, verifica-se que após ter o autor
sido  vítima  de  fraude  em  seu  cartão  de  crédito,  iniciou-se  uma  série  de
contratempos em suas faturas mensais. Isto porque, em virtude de evidente
falha no serviço prestado, o Banco réu “reativou” cartão já fora de validade
desde o ano de 2008, sem qualquer requerimento prévio do autor, lançando por
duas vezes o desconto da compra indevida, e, após, promovendo o estorno
sem prestar os devidos esclarecimentos ao cliente que, com toda razão, se viu
desnorteado com as cobranças que lhe foram imputadas.
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Ademais, não bastasse o desconforto gerado, observa-se que o
nome do consumidor foi inscrito no cadastro de inadimplente, ocasionando-lhe
presumido prejuízo de ordem moral.

Quanto à alegação do apelante de trata-se de devedor contumaz,
pugnando  pela  aplicação  da  Súmula  385  do  STJ,  é  de  se  destacar  que  a
inclusão  do  nome  do  autor  pelo  réu  ocorreu  em  22  de  janeiro  de  2013,
enquanto  que  as  inscrições  apresentadas  são  de  momento  posterior,
precisamente falando, de julho e agosto de 2013 (fls. 116v). Nesses termos,
impossibilitado resta a aplicação do entendimento sumulado, porquanto por
ocasião da inscrição, inexistir outas pendências, presumindo-se o dano moral
suportado pelo autor.

Assim, evidenciado nos autos o desrespeito e a má prestação do
serviço do Banco Itaúcard, bem como demonstrado o seu nexo de causalidade
com o nítido prejuízo de cunho moral sofrido pelo recorrido, existente o dano
moral alegado pelo autor.

Ultrapassada  tal  questão,  no  que  se  refere  ao  quantum
indenizatório,  tenho que o  valor  dos danos morais deve ser  arbitrado com
observância  do  princípio  da  razoabilidade,  sendo  apto  a  reparar  o  dano
causado ao ofendido e, ao mesmo tempo, servir de exemplo para inibição de
futuras condutas nocivas.

Além  disso,  a  verba  indenizatória  não  poderá  caracterizar
enriquecimento do ofendido e o consequente empobrecimento do ofensor, de
forma a tornar um bom negócio o sofrimento produzido por ofensas.

Influenciada  pelo  instituto  norte-americano  denominado
“punitives  damages”,  a  doutrina  e  jurisprudência  pátria  tem  entendido  o
caráter pedagógico e disciplinador que a quantificação do dano moral, ao lado
de  sua  tradicional  finalidade  reparatória,  apresenta,  visando  a  coibir  a
reiteração da conduta lesiva observada em um caso concreto.

Segundo  ensinamentos  de  Yussef  Said  Cahali  "a
indenizabilidade do dano moral desempenha uma função tríplice: reparar,
punir,  admoestar ou prevenir" (CAHALI, Yussef Said. Dano moral. 2.  ed.
São Paulo: RT, 1998, p. 175).

Neste sentido, jurisprudência de nossa Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MÁ  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  COBRANÇA
INDEVIDA. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. DANO
MORAL. ELEMENTOS DO DEVER DE INDENIZAR
CARACTERIZADOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO - A cobrança de valores excedentes ao do
plano contratado, bem como a interrupção do serviço,
acarretam  situação  de  aborrecimento  que  excede  a
condição de mero dissabor.  Correta, assim, a fixação
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de  indenização  por  dano  extrapatrimonial,  uma  vez
evidente  a  falha  na  prestação  do  serviço.  -  Danos
morais configurados em razão da conduta desidiosa e
abusiva demonstrada pela ré para com o consumidor.
A reparação  em  casos  tais  legitima-se  em  face  do
caráter punitivo-dissuasório da medida, aplicando-se a
responsabilidade  civil  com  o  propósito  de  evitar  a
reiteração de prática abusiva. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01098352320128152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
14-04-2015) 

PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  Apelação
cível.  Ação  de  indenização  por  danos  morais  e
materiais. Aquisição de roupeiro. Relação de consumo.
Descumprimento do prazo para montagem. Sentença
parcialmente  procedente.  Irresignação.  Dano  moral.
Configuração.  Indenização  devida. Razoabilidade  e
proporcionalidade.  Reforma da sentença. Provimento.
Incumbe  ao  julgador  arbitrar  verba  indenizatória,
observando as  peculiaridades do caso  concreto,  bem
como as condições financeiras do agente e a situação
da  vítima,  de  modo  que  não  se  torne  fonte  de
enriquecimento,  tampouco seja  inexpressivo  a ponto
de não atender aos fins por si propostos. A fixação do
quantum da indenização por dano moral deve ser apta
para  servir  como  elemento  de  coerção  destinado  a
frear o ânimo do agressor; impedindo, desta forma, a
recidiva. (RT  757/  284).  V  I  S  T  O  S,  relatados  e
discutidos estes autos acima identificados. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00700591620128152001,  2ª Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES  ABRAHAM  LINCOLN  DA  C
RAMOS , j. em 14-04-2015) 

Neste contexto, tenho que o montante de R$ 2.500,00 (dois mil
e  quinhentos  reais)  arbitrado  a  título  de  indenização  por  danos  morais  é
condizente com as circunstâncias fáticas, a gravidade objetiva do dano e seu
efeito  lesivo.  Observou,  outrossim,  os  critérios  de  proporcionalidade  e
razoabilidade,  sem  implicar  em  enriquecimento  ilícito  do  beneficiário  e
atendendo, ainda, ao objetivo de inibir o ofensor da prática de condutas futuras
semelhantes. 

Com  esses  fundamentos, NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO,  mantendo íntegra a sentença vergastada.  Via de consequência,  fixo
honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais).

É COMO VOTO.
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Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Dr.  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  Duda  de  Ferreira  do  Egito.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Francisco Antônio de Oliveira Sarmento,
Promotor  de  justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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