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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE.
COBRANÇA DE SERVIÇO EM FATURA DE CARTÃO DE
CRÉDITO. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. DEVOLUÇÃO
EM DOBRO DEVIDA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
MERO  DISSABOR.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Conquanto  a  cobrança,  mediante  a  inserção  de  débito
indevido na fatura do cartão de crédito, tenha sido reputada
como indevida, não restou demonstrado o dano moral. Não há
qualquer  elemento  nos  autos  indicando  que  a  cobrança
indevida tenha causado maiores transtornos à  parte  autora,
sendo  que  sequer  houve  inscrição  negativa.  A  situação
enfrentada pela parte requerente não ultrapassou a esfera do
mero dissabor.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 150.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Rita Campos Vieira contra
sentença prolatada pelo MM. Juízo da 15ª Vara Cível da Comarca da Capital, que



julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a restituir,  em dobro,  os
valores cobrados indevidamente e, por outro lado, julgou improcedente o pedido de
indenização por danos morais.

Inconformado, o promovente recorreu, aduzindo, em suma, que
sendo titular de cartão de crédito, passou a sofrer cobranças mensais de um serviço,
que, para sua surpresa, não fora contratado

Afirma que sempre buscou da demandada o cancelamento do
serviço na esfera administrativa, mas que nunca teve seu pleito atendido.

Nestes  termos ataca a  inclusão do citado serviço no contrato
sem que tenha qualquer conhecimento, situação que fere direitos consumeristas, daí
porque entende que deve ser restituído em dobro pelas cobranças realizadas, bem
como indenizado pelo vilipêndio moral sofrido.  

Ao  final,  requer  o  provimento  do  presente  recurso,  para
determinar a reforma da sentença, julgando-se procedente em todos os seus termos,
com a condenação por danos morais.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o teor do artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  a  parte  autora  aforou  a  presente
demanda, em face do Hipercard Banco Múltiplo S/A, objetivando o cancelamento da
cobrança do serviço “Aviso SMS”, assim como o reconhecimento da ilegalidade da
cobrança,  com  a  condenação  na  repetição  de  indébito  e  indenização  por  danos
morais.

O processo teve seu trâmite regular sobrevindo a sentença ora
guerreada, que, conforme relatado, julgou parcialmente procedente a demanda, para
que seja suspensa a cobrança do serviço destacado e a consequente devolução em
dobro.. É contra esta decisão que se insurge o recorrente.

Inicialmente,  vale salientar que o autor aduziu na inicial que
possui  um  cartão  de  crédito  junto  à  demandada  e  que  observou  estar  sendo
adicionado a cobrança serviço não solicitado denominado de taxa de “Aviso SMS”,



no importe  de  R$ 3,90  (três  reais  e  noventa centavos),  situação que o  motivou a
procurar o Judiciário,  já  que na esfera administrativa não houve a resolução pela
demandada.

O Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 3º, § 2º, incluiu
expressamente a atividade bancária no conceito de serviço. 

O  entendimento  atual,  tanto  na  doutrina  como  na
jurisprudência dos Tribunais pátrios,  é tranquilo acerca da aplicação do CDC nas
operações bancárias,  o que,  inclusive,  restou sumulado pelo Superior Tribunal  de
Justiça: 

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável
às instituições financeiras”. 

Mais precisamente com relação ao contrato de cartão de crédito,
da  mesma  forma,  resta  induvidoso  que  as  empresas  de  cartão  de  crédito  são
prestadoras de serviços, não só ao titular, pelo credenciamento e abertura de crédito,
como também ao fornecedor pelo agenciamento de fregueses.

Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, 8ª
edição, Editora Atlas, pg. 405 e 406), assim refere, sobre o tema: 

“(...)  Embora  não  exista  lei  específica  disciplinando  a  atividade
econômica exercida pelas empresas de cartão de crédito, estão elas
enquadradas  noCódigo  de  Defesa  do  Consumidorr  no  que  diz
respeito aos limites das cláusulas do contrato que celebram com o
titular  do  cartão,  bem  como  pertinente  à  natureza  de  sua
responsabilidade.”

Portanto, a responsabilidade contratual do banco, assim como
da administradora de cartão de crédito é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC,
respondendo, independentemente de culpa,  pela reparação dos danos causados a
seus clientes por defeitos/falhas decorrentes dos serviços que lhes presta. 

Reza o art. 14, do CDC: 

“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.”

Trata-se  de  responsabilidade  objetiva  pelo  fato  do  serviço,
fundada na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual, consoante doutrina
de Sérgio Cavaliere Filho:



“(...)  todo  aquele  que  se  dispõe  a  exercer  alguma  atividade  no
campo  do  fornecimento  de  bens  e  serviços  tem  o  dever  de
responder  pelos  fatos  e  vícios  resultantes  do  empreendimento
independentemente de culpa.  Este dever é imanente ao dever de
obediência  às  normas  técnicas  e  de  segurança,  decorrendo  a
responsabilidade  do simples  fato  de  dispor-se  alguém a realizar
atividade e executar determinados serviços. Em suma, os riscos do
empreendimento correm por  conta  do fornecedor  (de produtos  e
serviços) e não do consumidor”. 

Portanto, os requisitos para a configuração da responsabilidade
são: falha na prestação do serviço, dano e nexo causal. 

Nesse tipo de responsabilidade, o fornecedor somente afasta o
dever de reparar o dano se provar (ônus seu) a ocorrência de uma das causas que
excluem  o  nexo  causal,  enunciadas  no  §  3º  do  art.  14  do  CDC,  quais  sejam,  a
inexistência  do  defeito  (falha  na  prestação  do  serviço)  e  a  culpa  exclusiva  do
consumidor ou de terceiro. 

No caso em tela, sustenta a autora que a parte requerida passou
a  descontar  indevidamente,  nas  faturas  de  seu  cartão  de  crédito,  serviços  não
solicitados, a título de “Aviso SMS”, no valor mensal de R$ 3,90 (três reais e noventa
centavos).

Ainda que tenha sido reconhecida a ilegalidade da cobrança dos
serviços em anterior ação judicial, certo é que não merece ser colhida a pretensão
indenizatória. 

Isso porque a cobrança indevida não conduz necessariamente à
condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por dano moral. Na
hipótese, diante da inexistência de cadastros indevidos do nome da devedora no rol
de inadimplentes, não se trata de dano moral “in re ipsa”, havendo necessidade de o
dano alegado ser minimamente demonstrado, o que não ocorreu no caso concreto. 

Note-se  que  a  parte  autora  não  carreou  aos  autos  qualquer
elemento concreto a comprovar o dano moral alegadamente suportado, ônus que lhe
competia. 

Assim, conquanto entenda tenha ocorrido, de fato, uma falha na
prestação do serviço, mediante a inclusão de valores indevidos nas faturas do cartão
de crédito da parte autora, entendo que não há falar em dano moral, quanto muito
mero incômodo ou dissabor,  que não se revela suficiente à configuração do dano
moral,  pois  deve o  direito  reservar-se  à  tutela  de  fatos  graves,  que atinjam bens
jurídicos relevantes.

Sobre o tema, cabe reproduzir lição de Sergio Cavalieri Filho,



(in Programa de Responsabilidade Civil, 5ª edição, 2ª tiragem, p. 98): 

“[...]  só deve ser  reputado como dano moral a dor,  vexame,
sofrimento  ou  humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,
interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em
seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação
ou  sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do  dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no
ambiente  familiar,  tais  situações  não  são  intensas  e
duradouras,  a  ponto  de romper  o equilíbrio  psicológico do
indivíduo [...].”

Desta forma, não há falar em violação de sua dignidade e boa-
fé, e, consequentemente, a configuração do dano moral.

A respeito do tema, cito os seguintes precedentes : 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS  BANCÁRIOS.
CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  COBRANÇA  INDEVIDA  DE  ANUIDADE  DO
CARTÃO.  FALHA  NA  PRESTAÇÃO.  1.  RESPONSABILIDADE
CIVIL.  DANOS  MORAIS.  INOCORRÊNCIA.  INEXISTÊNCIA
DEVER  DE  INDENIZAR.  DANO  MORAL  QUE,  NO  CASO
CONCRETO, NÃO É IN RE IPSA. Muito embora se entenda que a
cobrança da anuidade seja indevida, no caso em concreto, não há
falar  em  danos  morais.  Não  há  qualquer  elemento  nos  autos
indicando  que  a  cobrança  indevida  tenha  causado  maiores
transtornos  à  parte  autora,  sendo  que  sequer  houve  inscrição
negativa.  A  situação  enfrentada  pela  parte  requerente  não
ultrapassou  a  esfera  do  mero  dissabor.  2.  REPETIÇÃO  DO
INDÉBITO. Demonstrada a cobrança de serviço não contratado na
fatura  do  cartão  de  crédito,  a  parte  ré  deve  restituir,  de  forma
simples,  a quantia indevidamente paga pelo consumidor.  APELO
PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70057456899,  Vigésima  Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Fernando Flores
Cabral Junior, Julgado em 18/12/2013).

Depreende-se que a parte autora teve o aborrecimento de ver-se
cobrado por um serviço o qual não contratou. O que não importa em ofensa à sua
dignidade, base constitucional da reparabilidade do dano moral. 

Mostra-se necessário para a configuração dos danos morais, que
a  conduta  do  recorrente  atinja,  de  forma  relevante,  a  esfera  moral  do  apelado,



provocando-lhe  dor,  sofrimento  ou  humilhação,  o  que  não  ocorreu  no  caso  em
análise. 

Diante  disso,  considera-se  descabida  a  pretensão  de
recebimento  da  indenização  por  danos  morais,  uma  vez  que  os  aborrecimentos
ficaram  limitados  à  indignação  da  pessoa,  sem  qualquer  repercussão  no  mundo
exterior. 

Portanto, agindo as instituições financeiras dentro dos padrões
que exigem a boa fé das relações negociais, não se pode inculpar suas condutas que
decorrem de erros e defeitos incapazes de ofender a dignidade de seus correntistas.
Repetindo, os fatos narrados na inicial não passaram de meros dissabores, situações
estas comuns no quotidiano,  mas que não são hábeis  a causar qualquer ofensa à
honra do recorrente passível de reparação.

Diante  de  tais  considerações,  nego  provimento  ao  recurso
apelatório, mantendo incólumes todos os  termos da  sentença  guerreada.  É como
voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (Relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


