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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
INCONFORMISMO.  APLICAÇÃO  DAS
NORMAS  CONSUMERISTAS.  INVERSÃO  DO
ÔNUS  DA  PROVA.  DESCABIMENTO.
NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DO
FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO.
ART. 373, I, DO CPC. CONTRATO BANCÁRIO.
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  COBRANÇA  DE
TARIFA  DE  ANUIDADE  DIFERENCIADA.
LEGALIDADE. AUTORIZAÇÃO PELO BANCO
CENTRAL.  PREVISÃO  CONTRATUAL.
COBRANÇA LEGÍTIMA.  INEXISTÊNCIA DE
DEVER  DE  INDENIZAR.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  ATO  ILÍCITO.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Colhe-se da doutrina que para que se configure ato
ilícito será imprescindível a presença de três fatores,
quais  sejam:  fato  lesivo,  causado  pelo  agente,  por
ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou
imprudência; ocorrência de um dano patrimonial ou
moral  e  nexo  de  causalidade  entre  o  dano  e  o
comportamento do agente.

-  Tratando-se  de  relação  submetida  às  regras  do
Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade
civil  da  ré  é  objetiva  e  está  prevista  no art.  14  do
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referido diploma.

-  Por  outro  lado,  cabe  à  autora  a  prova  do  fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I,
do CPC. Acrescente-se que tal regra incide até mesmo
nos casos submetidos às normas consumeristas.

-  É lícita  a  cobrança  de  tarifa  de  anuidade
diferenciada  pela  utilização  de  cartão  de  crédito,
quando  estipulada  no  contrato,  pois  se  trata  de
contraprestação  pelos  serviços  bancários  que  estão
sendo  efetivamente  prestados,  com  amparo  em
Resolução do Banco Central.

-  Ausente  a  prova  do  ato  ilícito,  requisito
indispensável  para  a  responsabilidade  civil,  não  há
que  se  falar  reparação  por  danos  materiais  e
extrapatrimoniais. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
conhecer da apelação cível, negando-lhe  provimento, nos termos do voto do
relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível (fls. 54/59) interposta por Simone
Campos Fernandes,  desafiando sentença prolatada pelo Juiz de Direito da
Comarca  de  Soledade,  nos  autos  da  Ação  de  Repetição  de  Indébito  c/c
Indenização por Danos Morais movida em face do Banco Bradescard S/A.

Retroagindo ao petitório inicial,  narrou a autora que o banco
promovido inseriu em suas faturas de cartão de crédito cobrança indevida, no
valor mensal de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos), sob a rubrica de
“anuidade diferenciada”.

Afirmou  não  ter  autorizado  tal  cobrança,  motivo  pelo  qual
pugna pela declaração de nulidade, com a consequente devolução dos valores
pagos, em dobro, além da condenação do réu ao pagamento de danos morais.

Contestação apresentada (fls.  19/25),  alegando que  a  quantia
impugnada  é  devida,  pois  encontra  previsão  no  contrato  firmado  entre  as
partes, bem como possui regramento previsto na Resolução nº 3.919 do Banco
Central.

Réplica impugnatória (fls. 49).

Decidindo a querela, o Magistrado singular, através do decreto
judicial às fls. 51/51v, julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
54/59), aduzindo que, em que pese o apelado ter anexado aos autos cópia do
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contrato, em tal documento não consta a assinatura do apelante. Afirma ainda
que o pacto não especificou os valore que seriam pagos a título de anuidade, o
que acarreta desequilíbrio contratual.

Ainda, sustenta que “o dano moral, in casu, advém da conduta
ilícita promovida pela empresa, a qual, de forma intencional e ilegal incluiu
na fatura de cartão de crédito do (a) recorrente cobrança(s)/serviço(s) não
contratado (s) ou autorizado (s), cujos efeitos negativos causados de ordem
subjetiva não demandam comprovação cabal e originam-se no próprio ato
ilícito”.

Ao final, pugna pela reforma da sentença, com a procedência
dos pedidos autorais.

Embora devidamente intimado, o promovido deixou transcorrer
o prazo in albis sem apresentação de contrarrazões (fls. 61v).

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira (fls. 65/68), deixou de opinar sobre o mérito, em virtude da
ausência de interesse público primário.

É o relatório. 

VOTO.

A impugnação apelativa obedece aos pressupostos processuais
intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer), bem ainda aos
extrínsecos  (tempestividade,  preparo  e  regularidade  formal),  de  modo  que
passo à análise do mérito.

Colhe-se dos autos que o autor pretende a reforma da sentença,
sob  o  argumento  de  que  procedeu  a  abertura  de  conta-poupança  para
recebimento de valor de outro Estado, porém o banco promovido abriu conta-
corrente sem a sua autorização e começou a cobrar taxas de manutenção, o que
levou a inscrição do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito pelo débito
no valor de R$134,41.

A  matéria  controvertida  consiste  em  perquirir  acerca  da
legalidade ou não da cobrança pelo banco apelado de “anuidade diferenciada”
nas faturas de cartão de crédito da apelante, bem como o direito desta em ser
ressarcida  dos  valores  pagos  a  tal  título,  além  da  indenização  por  danos
morais.

Ab initio,  cumpre  ressaltar,  consoante preconiza o enunciado
sumular nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do
Consumidor  é  aplicável  às  instituições  financeiras.”  Por  conseguinte,  a
relação contratual estabelecida entre as partes se configura típica relação de
consumo.
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Colhe-se da doutrina que para que se configure ato ilícito será
imprescindível a presença de três fatores,  quais sejam: fato lesivo, causado
pelo  agente,  por  ação  ou  omissão  voluntária,  negligência  ou  imprudência;
ocorrência de um dano patrimonial ou moral e nexo de causalidade entre o
dano e o comportamento do agente.

Tratando-se  de  relação  submetida  às  regras  do  Código  de
Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da ré é objetiva e está prevista
no art. 14 do referido diploma:

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". 

Sobre o instituto da responsabilidade objetiva, resume Sérgio
Cavalieri nas seguintes palavras: 

“Todo  prejuízo  deve  ser  atribuído  ao  seu  autor  e
reparado por quem o causou independente  de ter ou
não agido com culpa. Resolve-se o problema na relação
de nexo de causalidade, dispensável qualquer juízo de
valor  sobre  a  culpa”  (CAVALIERI  FILHO,  Sérgio.
Programa de responsabilidade civil, São Paulo: Atlas,
2010.  p. 137). 

Pelo que se vê, o nexo de causalidade é requisito essencial para
qualquer  espécie  de responsabilidade,  ao  contrário do  que acontece  com a
culpa, que não está presente na responsabilidade objetiva. 

 Por outro lado, cabe ao apelante a prova do fato constitutivo de
seu  direito,  enquanto  à  parte  ré  incumbe  comprovar  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do artigo 373, I e II,
do CPC/2015. 

Acrescente-se  que  tal  regra  incide  até  mesmo  nos  casos
submetidos  às  normas  consumeristas.  Isso  porque,  apesar  de  o  Código  de
Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus probatório, deve o autor da
ação comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito.

No  caso  em disceptação,  não  se  vislumbra  que  o  direito  de
defesa  do  apelante  tenha  se  tornado  excessivamente  difícil  ou  que  exista
plausividade das alegações, nos termos do que dispõe o inciso VIII do art. 6º
do CDC.

A respeito do tema, destaco o pensamento de Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
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objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor  não  fica  dispensado  de  produzir  provas
em juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma,
ou  seja,  o  consumidor  como  autor  da  ação  de
indenização,  deverá  comprovar os fatos constitutivos
do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso,  inclusive  com  possibilidade  de  inversão  do
ônus da prova em seu favor, conforme será analisado
em seguida.  Deve ficar claro, porém, que o ônus de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação a estes dois pressupostos da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor  e  a  defesa  do  fornecedor.  São  Paulo:
Saraiva, 2002. p.328)(grifo nosso)

Pois  bem,  consoante  acertadamente  pontuado  na  sentença
apelada, é lícita a cobrança de anuidade diferenciada em contratos de cartão de
crédito quando estipulada no contrato, pois se trata de contraprestação pelos
serviços bancários que estão sendo efetivamente prestados e está amparada no
artigo 5º, IX, da Resolução 3.919/2010 do Banco Central.

Do arcabouço coligido ao encarte processual, constata-se que a
cobrança de tarifa de anuidade possui previsão na proposta de adesão a cartão
de crédito de fls. 47, estando expressamente previsto o custo mensal de tal
serviço, com o que a consumidora voluntariamente anuiu pois, ao contrário do
que aduziu a apelante, encontra-se tal proposta devidamente assinada por ela.

 Ainda, infere-se que tal encargo vem sendo inserido nas faturas
desde a primeira fatura, com vencimento em abril de 2014 (fls. 30), o que
demonstra que a autora tinha pleno conhecimento da sua existência.

Ademais,  não  se  vislumbra,  em  análise  à  documentação
acostada às fls. 47, qualquer abusividade no valor da tarifa correspondente a
R$ 99,00 (noventa e nove reais) por ano, pois dentro da média praticada pelo
mercado.

Assim, tem-se que a tarifa ora impugnada possui lastro legal e
contratual, de modo que a cobrança inquinada constitui pleno exercício de um
direito conferido à instituição financeira de receber por um serviço posto à
disposição da consumidora e por ela efetivamente utilizado.

Dito  isso,  não obstante  as  razões  invocadas  na  inicial  e  no
apelo, o ato ilícito não restou evidenciado. Isso porque, conforme muito bem
salientado  pelo  douto  magistrado  sentenciante,  a  previsão  contratual  de
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anuidade diferenciada é legal, posto que autorizada pelo Banco Central.

É essa, a propósito, a orientação da jusrisprudência:

“AÇÃO  DECLARATÓRIA DE  INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. INOVAÇÃO RECURSAL. INSCRIÇÃO DO
NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  COMPROVADA
CONTRATAÇÃO  DOS  SERVIÇOS  COBRADOS.
EXISTÊNCIA DO DÉBITO. O ordenamento jurídico
pátrio  não  contempla  a  inovação  recursal,  razão
pela  qual  torna-se  defeso  à  Turma  Julgadora
conhecer de pedido não formulado na petição inicial.
Comprovada nos autos a contratação dos serviços
de  seguro,  bem  como  previsão  de  incidência
anuidade pela utilização do cartão de crédito, não
há que se falar em abusividade de tais cobranças.
Diante da inadimplência do consumidor a inclusão
de seu  nome nos  cadastros  de  inadimplentes  nada
mais  é  do  que  um exercício  regular  do  direito  do
credor. Inexistindo falha na prestação de serviços do
fornecedor,  bem  como  ofensa  aos  direitos  da
personalidade  do  consumidor,  é  descabida  a
indenização por danos morais.”  (TJMG -  Apelação
Cível   1.0015.13.005176-4/001,  Relator(a):  Des.(a)
Estevão  Lucchesi  ,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento em 13/10/0017, publicação da súmula em
20/10/2017) (grifei)

“Declaratória  de  inexistência  de  débito  cumulada
com danos materiais e morais. Relação de consumo
evidenciada. Súmula 297 do STJ. Cartão de crédito.
Arguição de cobrança indevida derivada de tarifa de
anuidade  diferenciada.  Improcedência.  Prestígio.
Faturas que demonstram uso da tarjeta e apontam
para  adesão  aos  encargos  administrativos.
Ilegalidade não demonstrada. Tarifação. Regramento
contratual (fls. 71 – cap.7 – item 7.1). Indenizatória.
Descabimento.  Inexistência  de  elementos  que
caracterizem ofensa à honra subjetiva, tampouco se
verifica, na conduta do banco, nódoa de ilegalidade
ou ilicitude suscetível de reparação extrapatrimonial.
Danos materiais  e  morais  descabidos.  Hipótese do
artigo  252  do  RITJSP.  Sentença  mantida.  Recurso
improvido.”
(TJSP; Apelação 1040842-61.2017.8.26.0114; Relator
(a):Sérgio  Rui;  Órgão  Julgador:  22ª  Câmara  de
Direito Privado;  Foro de Campinas - 3ª  Vara Cível;
Data do Julgamento:  22/02/2018; Data de Registro:
26/02/2018)
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“APELAÇÃO  CÍVEL  -  Cobrança  de  anuidade  de
cartão  de  crédito  -  Ação  declaratória  de
inexigibilidade de débito cumulada com indenização
por  danos  morais  –  Sentença  de  improcedência  -
Adesão  a  cartão  de  crédito  administrado  pela  ré
incontroversa.  Utilização  dos  serviços  bancários,
que torna legítima a cobrança da tarifa de anuidade
diferenciada. Inteligência do artigo 5º, inciso VI, da
Resolução  n°  3.518,  do  Banco  Central  do  Brasil.
Ausência  de  abusividade  -  Sentença  mantida  -
Recurso não provido.”
(TJSP;   Apelação  1031295-94.2017.8.26.0114;
Relator  (a): Daniela  Menegatti  Milano;  Órgão
Julgador:  16ª  Câmara  de  Direito  Privado;  Foro  de
Campinas  - 3ª  Vara  Cível;  Data  do  Julgamento:
20/02/2018;  Data  de  Registro:  23/02/2018)

Nessa trilha, o banco réu apenas agiu no exercício regular de
seu direito ao efetuar a cobrança de “anuidade diferenciada” pela utilização do
serviço de cartão de crédito pela apelante, não havendo que se falar em falha
na prestação dos serviços pelo apelado a ensejar a indenização perseguida.

Desse  modo,  ausente  a prova  indispensável  a  comprovar  o
direito alegado,  inviabilizado está o acolhimento da pretensão recursal para
efeito de manter a sentença de improcedência da demanda.

Isso  posto,  NEGO PROVIMENTO  ao recurso,  mantendo a
sentença em todos os seus termos.

Por  via  de  consequência,  deverá  a  parte  autora  arcar  com o
pagamento das custas e  honorários advocatícios,  os quais fixo em 15% do
valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2ª e 11º, do NCPC/2015,
suspensa a exigibilidade, contudo, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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