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RELATOR        : Des. José Ricardo Porto 
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ADVOGADOS :  Gerson Dantas Soares (OAB/PB nº 17.696) e outro
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  CONTRATUAL  C/C  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO.  CARTÃO  DE
CRÉDITO.  COBRANÇA  DE  SEGURO  NÃO
SOLICITADO.  SENTENÇA  QUE  CONDENOU  A
FINANCEIRA  NA  RESTITUIÇÃO  EM  DOBRO  DA
QUANTIA  PAGA  INDEVIDAMENTE.
IRRESIGNAÇÃO  AUTORAL  QUANTO  À
IMPROCEDÊNCIA  DO  PLEITO  DE  REPARAÇÃO.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA
AMPARAR  A  PRETENSÃO  RECURSAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  VERBAS  SUCUMBENCIAIS
DISTRIBUÍDAS  CORRETAMENTE  ENTRE  AS
PARTES.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO.

-  Nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC,  o  ônus  da  prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim,  se  ele  não se desincumbe deste  ônus,  deixando de
instruir o processo com os documentos necessários, não pode
o Juiz, através de sua imaginação, aplicar o pretenso direito
ao caso concreto que lhe fora submetido.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele  que  o  sofreu,  onde  não  havendo  prova  de  tal
situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

- O descumprimento ou a má execução dos contratos só gera
danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos
da personalidade, o que não é o caso dos autos.

- Não padece de alteração a condenação de ambas as partes
em arcar,  de forma proporcional e igualitária,  as verbas de
sucumbência fixadas na  sentença,  tendo  em  vista  a  vitória
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 parcial de cada uma quanto aos pleitos constantes na exordial. 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório interposto por  Gutemberg Alves Diniz, desafiando
sentença proferida pelo Juiz de Direito da comarca de João Pessoa, nos autos da “Ação Declaratória
de  Nulidade  Contratual  c/c  Repetição  de  Indébito  e  Indenização  por  Danos  Morais  e
Extrapatrimoniais”, movida em desfavor da Hipercard Banco Múltiplo S/A.

Na sentença de fls. 61/64, a magistrada de primeiro grau julgou procedente, em parte,
os  pedidos  formulados  na  exordial,  determinando  que  a  empresa  promovida  providencie   a
restituição, em dobro, dos valores referentes a todo o período em que o autor foi indevidamente
cobrado pelo produto “seguro cartão protegido”.

Quanto as verbas de sucumbência, condenou ambas as partes a pagar 15% (quinze
por cento) sobre o valor atualizado da causa, de forma igualmente proporcional para cada litigante.

Inconformado, o autor apelou (fls. 66/78), requerendo o pagamento de indenização
por Danos Morais, em valor não inferior s R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e pagamento integral das
despesas e honorários advocatícios pelo demandado.

Ao final, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões apresentadas (fls. 89/92).

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o caso de
ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse público na demanda (fls. 102/103).

É o relatório.

VOTO

O promovente ingressou com a presente demanda com o intuito de obter a devolução
de quantias cobradas indevidamente pela demandada, que efetuou lançamentos em sua fatura de
cartão de crédito durante anos, a título de “seguro cartão protegido”, sem ter havido solicitação para
tanto.

Ademais,  pugnou  pelo  recebimento  de  indenização.  No  entanto,  a  sentença
reconheceu apenas o direito à restituição em dobro do indébito.

Pois bem.

Des. José Ricardo Porto
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Com  relação  ao  mérito  recursal,  este  se  concentra  no  pedido  de  reparação  e
redimensionamento da sucumbência recíproca fixada no primeiro grau.

Quanto ao assunto, cumpre primeiramente destacar que o ônus probandi compete ao
demandante, nos termos do art. 333, I, do Código de Processo Civi. In verbis:

"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 

I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é  peculiar,
esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos, in  "Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do ônus
da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito  do  autor.  De  tal  forma,  adotou  a  teoria  de  Carnelutti,
estabelecida no seguinte princípio: 'Quem opõe uma pretensão em juízo
deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve,
por seu lado, provar os fatos do quais resulta; em outros termos - quem
aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato
ou  fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Não há nos autos elementos  probantes capazes de originar prejuízo moral  para o
promovente,  haja  vista  não  restar  presente  quaisquer  provas  que  confirmem  a  ocorrência  de
constrangimento e desequilíbrio psicológico, considerando que o abalo, em última análise, é o que
agride a honra, enxovalha o nome do indivíduo, arranha-lhe a boa fama e o coloca em situação de
vexame, abalando sua credibilidade.

De fato, não se vislumbra no caderno a presença de elemento que translucide abalo
considerável no ânimo do autor, a exemplo de negativação ou protesto cartorário decorrente da
cobrança considerada indevida. 

 Inexistindo prova de sua ocorrência nos presentes autos, não merece procedência o
pedido de indenização por danos morais, pois meros aborrecimentos, dissabores e contrariedades
não geram dano moral indenizável.

Acerca da questão, colaciono jurisprudência dos Tribunais Pátrios: 

INDENIZAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO
DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.  COBRANÇA NA FATURA
DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  DE  SEGURO  NÃO  CONTRATADO.
AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS
DA  INFORMAÇÃO  E  DA  TRANSPARÊNCIA.  DEVOLUÇÃO,  EM
DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. INEXISTÊNCIA

Des. José Ricardo Porto
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DE  DANO  MORAL.  MERO  ABORRECIMENTO.  SENTENÇA
CORRETA.  RECURSO  IMPROVIDO.  (TJ-RJ-  APELAÇÃO  APL
200900101452 RJ 2009.001.01452 (TJ-RJ). (Grifo nosso).

CONSUMIDOR. COBRANÇA DE SEGURO NÃO CONTRATADO EM
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO
LIMITADA  AO  VALOR  CUJA  COBRANÇA  VEIO  DEMONSTRADA
NOS AUTOS.  JUNTADA DE FATURA ÚNICA.  DANO MORAL NÃO
CONFIGURADO.  DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  No  que  diz
com a restituição do  indébito,  o  valor  foi  limitado ao  montante  cuja
cobrança foi comprovada nos autos uma vez que houve a juntada de uma
única fatura, não se podendo estender a restituição às demais supostas
faturas em relação às quais teria ocorrido cobrança. Insurge o autor no
que  diz  respeito  à  concessão  de  indenização  por  danos  morais,
decorrentes da cobrança indevida por parte da ré a título do seguro,
não contratado pela parte autora. Conforme entendimento pacificado
por  este  Colegiado  e  a  teor  do  Enunciado  nº  5  do  Encontro  dos
Juizados Especiais Cíveis do Estado, de maio de 2005, em Gramado, o
qual dispõe que "o descumprimento ou a má execução dos contratos só
gera danos morais de forma excepcional, quando violarem direitos da
personalidade".  De  mais  a  mais,  não  se  legitima  a  outorga  de
indenização  a  título  de  danos  morais,  inexistindo  elementos  que
apontem  no  sentido  de  qualquer  excepcionalidade  a  justificar  a
concessão  de  danos  morais,  tratando-se  o  fato  de  mero
descumprimento contratual. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível
Nº 71005265574,  Primeira  Recursal  Cível,  Turmas Recursais,  Relator:
Marta  Borges  Ortiz,  Julgado em 24/03/2015). (TJ-RS -  Recurso Cível
71005265574 RS (TJ-RS)). (Grifo Nosso).

Por último,  com relação a condenação de ambas as partes na sentença,  relativa a
distribuição  equânime  dos  honorários,  estes  foram corretamente  distribuídos  proporcionalmente
entre autor e réu, frente a sucumbência parcial. Nesses termos:

Art.  86.   Se  cada  litigante  for,  em parte,  vencedor  e  vencido,  serão
proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Posto isso, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Diante do exposto, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO.

Honorários recursais em favor da empresa recorrida, os quais fixo em 10% (dez por
cento) sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade conferida ao
promovente na origem.

É como voto.

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

Des. José Ricardo Porto
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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, 24 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

J/04 e V05

Des. José Ricardo Porto
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