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 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004039-28.2014.815.0011
Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado 
Apelante : Antônio Santos
Advogado : Osmário Medeiros,  OAB/PB 14.149 e outros
Apelado : Hipercard Banco Múltiplos S/A
Advogado : Wilson Sales Belchior, OAB/PB 17.314-A e outros. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE
CRÉDITO.  COMPRAS  NÃO  REALIZADAS  PELO
TITULAR.  REGULARIDADE  DA  TRANSAÇÃO  OU
CULPA EXCLUSIVA DO  CONSUMIDOR.  ÔNUS  DO
RÉU.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  FALHA NO  SERVIÇO
PRESTADO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA  DA
ADMINISTRADORA  DO  CARTÃO.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  14  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  INDENIZAÇÃO  DEVIDA.  DANO
MORAL.  QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. 

-  Não  comprovada  a  regularidade  das  transações,  a
responsabilidade objetiva da administradora de cartão
de crédito é inconteste, a teor do disposto no art. 14 do
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Código de Defesa do Consumidor, que deverá reparar
os danos sofridos pelo consumidor.

- A indenização por dano moral deve ser arbitrada com
observância da natureza e da intensidade do dano, da
repercussão no meio social, da conduta do ofensor, bem
como  das  capacidades  econômicas  das  partes
envolvidas.

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  PROVER O APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença
de fls. 99/102, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito
cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Antônio Santos
em  face  do  Hipercard  Banco  Múltiplus  S/A,  julgou  improcedentes  os
pedidos iniciais.

Inconformado, o autor interpôs Apelação às fls. 108/112,
alegando que a sentença é genérica, e que a prova dos autos demonstra,
claramente, que o cartão de crédito foi clonado.

Ainda,  argumenta  que  é  pessoa  humilde  e  não  tem
hábito dos consumos apresentados na fatura questionada.

Contrarrazões, fls. 115/119.

Cota  ministerial  sem  manifestação  de  mérito,  fls.
127/129.
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É o Relatório.

V O T O 

Dr.  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  –  Juiz
Convocado. 

O recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência
de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais alegando que em
razão da clonagem do seu cartão de crédito, foram realizadas compras não
identificadas,  em  postos  de  gasolina  e  loja  de  informática.  Afirma  que
procedeu  ao  Boletim  de  Ocorrência  e  contestou  administrativamente  os
valores cobrados. Não obstante, a ré incluiu indevidamente seu nome no
cadastro restritivo de crédito, causando-lhe danos que devem ser reparados.

Após  instrução  processual,  o  MM.  Juiz  a  quo julgou
improcedentes  os  pedidos  iniciais,  sob  o  fundamento  de  que  a  ré
comprovou a segurança das operações realizadas por meio de cartão com
“chip”.

Com efeito,  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  possa  reconhecer  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.
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Quanto  à  prática  de  ato  ilícito,  no  presente  caso,
incumbe à ré, ora apelada, a prova de que as compras foram realizadas pelo
autor,  mediante  utilização  de  cartão  de  “chip”,  que exige  a  aposição  de
senha, não se podendo imputar ao consumidor a prova de fato negativo - de
que não fora ele quem fez as transações com o uso de cartão magnético.

Ademais,  cabe ao fornecedor a prova da regularidade
dos  serviços  prestados,  notadamente  em razão  da  óbvia  hipossuficiência
técnica  do  consumidor,  que  não  dispõe  de  meios  hábeis  para  indicar  o
responsável pela transação impugnada.

Neste sentido, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  DE
COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
OCORRÊNCIA  DE  SAQUES  INDEVIDOS  DE
NUMERÁRIO  DEPOSITADO  EM  CONTA
POUPANÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART.
6º,  VIII,  DO  CDC.  POSSIBILIDADE.
HIPOSSUFICIÊNCIA  TÉCNICA  RECONHECIDA.
RESPONSABILIDADE  OBJETIVA DO  FORNECEDOR
DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. 1. Trata-se de debate
referente ao ônus de provar a autoria de saque em conta
bancária, efetuado mediante cartão magnético, quando o
correntista, apesar de deter a guarda do cartão, nega a
autoria dos saques. 2. O art. 6º, VIII, do CDC, com vistas
a  garantir  o  pleno  exercício  do  direito  de  defesa  do
consumidor, estabelece que a inversão do ônus da prova
será deferida quando a alegação por ele apresentada seja
verossímil  ou  quando  for  constatada  a  sua
hipossuficiência.  3.  Reconhecida  a  hipossuficiência
técnica  do  consumidor,  em  ação  que  versa  sobre  a
realização  de  saques  não  autorizados  em  contas
bancárias,  mostra-se  imperiosa  a  inversão  do  ônus
probatório. 4. Considerando a possibilidade de violação
do sistema eletrônico e tratando-se de sistema próprio
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das instituições financeiras, a retirada de numerário da
conta  bancária  do  cliente,  não  reconhecida  por  esse,
acarreta o reconhecimento da responsabilidade objetiva
do fornecedor do serviço, somente passível de ser ilidida
nas hipóteses do § 3º  do art.  14 do CDC.  5.  Recurso
especial  não  provido.  (REsp  1155770  /  PB  RECURSO
ESPECIAL:  2009/0191889-4  -  Relª  Minª  NANCY
ANDRIGHI  (1118),  TERCEIRA TURMA,  j.  15/12/2011,
publ. DJe 09/03/2012).

No caso, verifico que a ré não se desincumbiu do ônus
probatório  que  lhe  cabia  (art.333,  II,  do  CPC),  tendo  sido  incapaz  de
demonstrar a ocorrência de uma das hipóteses previstas no §3º do art. 14 do
CDC,  que  possibilitasse  a  exclusão  da  responsabilidade  na  prestação  do
serviço.

Ora,  apesar  de  o  magistrado  ter  assentado  que  a
demandada demonstrou a segurança das operações, o laudo de fls. 27/28, na
verdade, cuida-se de peça produzida unilateralmente, e que apenas exalta o
fato  de o cartão operar  com tecnologia  “chipcard”,  com senha pessoal  e
intransferível.

Ademais, o que restou provado nos autos foi a falha no
sistema de segurança nas transações bancárias mediante utilização de cartão
eletrônico, oferecido pela ré. Não desconheço que o cartão magnético visa a
agilizar  os  procedimentos  operacionais,  todavia,  é  dever  da  instituição
financeira ao disponibilizar ao consumidor o cartão magnético, assegurar a
segurança da sua utilidade.

A  implementação  de  novas  tecnologias  no  sistema
bancário  impõe  ao  fornecedor,  in  casu,  cartão  hipercard,  a  produção  de
mecanismos de  verificação  e  controle,  para  comprovar  que  as  operações
foram realizadas pelo consumidor ou sob as ordens dele.

Não  há  nenhuma  prova  de  que  a  demandada  tenha
tomado a cautela de bloquear o cartão após as reiteradas compras que, de
fácil constatação, saíram completamente do hábito consumerista do autor.
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Ora,  a  própria  demandada  juntou  as  faturas  de  fls.
42/65.  Nelas  se  constata  que  o  limite  do  cartão  do  demandante  era  de
R$1.300,00  (mil  e  trezentos  reais)  para  crédito  rotativo  e  R$1.950,00  (mil
novecentos e cinquenta reais) para crédito parcelado; os valores das faturas
variaram de fevereiro a outubro de 2013, de R$36,00 (trinta e seis reais) a
23,90  (vinte  e  três  reais  e  noventa  centavos).  Em  novembro,  a  fatura  já
apresentou o valor de R$4.165,20 (quatro mil, cento e sessenta e cinco reais e
vinte  centavos),  que  corresponde  a  quantias  e  estabelecimentos
completamente díspares ao possível, hipotético hábito de consumo do autor.

Nesse contexto, caberia à ré o bloqueio automático do
cartão, como forma de controle e segurança, além de proceder ao imediato
contato com o consumidor, para averiguar a regularidade das transações,
notadamente  porque  elas  corresponderam a  quase  o  triplo  do  limite  de
crédito.

Ante o precário sistema de segurança oferecido pela ré,
o cartão do autor há fortes indícios que foi realmente alvo de clonagem. 

Sob  este  prisma,  impõe-se  reconhecer  que  o  sistema
bancário é suscetível de falhas que, se ocorrem, podem causar prejuízos aos
consumidores.

Desta  forma,  não  comprovada  a  regularidade  das
transações, a responsabilidade objetiva da ré é inconteste, a teor do disposto
no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, “in verbis”:

“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.

§ 1º - O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o
consumidor  dele  pode  esperar,  levando-se  em  consideração  as
circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
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III - a época em que foi fornecido.”

Nesta lógica, a ocorrência de dano restou configurada,
ante a insegurança imposta ao autor pela demandada, que não possibilitou
o uso adequado e seguro dos serviços, uma vez que realizadas compras por
pessoa (s) diversa (s) da do titular do cartão de crédito.

A  negligência  na  prestação  do  serviço,
indiscutivelmente, causou desassossego psíquico e rompeu com o bem-estar
do autor, principalmente porque, não obstante a contestação administrativa
dos valores cobrados na fatura do cartão, seu nome foi inserido no cadastro
restritivo de crédito.

Em  relação  ao  montante  da  indenização,  sabe-se  que
deve ser estipulado pelo Juiz de forma equitativa, de modo que não seja alto
a ponto de implicar enriquecimento sem causa da vítima, nem baixo, sob
pena de não produzir no causador do dano a sensação de punição que o
leve a deixar de praticar o ato. Para tanto, devem-se considerar as condições
econômicas  dos  envolvidos,  a  culpa  do  ofensor  e  a  extensão  do  dano
causado ao ofendido.

A lei  não  indica  os  elementos  que  possam  servir  de
parâmetro para se estabelecer o valor da indenização. Apenas dispõe que
deve ser pautada com base na extensão do dano (art. 944 do CC), sendo do
prudente arbítrio do julgador tal ponderação.

Já  a  doutrina  vem  tentando  estabelecer  critérios  que
deverão ser observados pelo julgador no momento de fixar a indenização.
RIZZATTO NUNES apresenta alguns desses  critérios quando se  trata de
dano moral ao consumidor, uma vez que ali estão enumerados os aspectos
relevantes para se avaliar a extensão do dano ao qual se refere a lei: 

“(...) inspirado em parte da doutrina e em parte da jurisprudência,
mas  principalmente  levando-se  em  conta  os  princípios
constitucionais  que garantem a inviolabilidade da dignidade da
pessoa humana, do respeito à vida e da garantia à incolumidade
física e psíquica, com o asseguramento de uma sadia qualidade de
vida  e  do  princípio  da  isonomia,  e,  ainda,  a  garantia  da
intimidade, vida privada, imagem e honra, é possível fixarem-se
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alguns parâmetros para a determinação da indenização por danos
morais, quais sejam: 

a) a natureza específica da ofensa sofrida; 

b)  a  intensidade  real,  concreta,  efetiva  do  sofrimento  do
consumidor ofendido;

c)  a  repercussão  da  ofensa  no  meio  social  em  que  vive  o
consumidor ofendido;

d) a existência de dolo - má-fé - por parte do ofensor, na prática do
ato danoso e o grau de sua culpa;

e) a situação econômica do ofensor; 

f) a capacidade e a possibilidade real e efetiva do ofensor voltar a
praticar e/ou vir a ser responsabilizado pelo mesmo fato danoso;

g) a prática anterior do ofensor relativa ao mesmo fato danoso, ou
seja, se ele já cometeu a mesma falta; 

h) as práticas atenuantes realizadas pelo ofensor visando diminuir
a dor do ofendido; 

i)  necessidade  de  punição.  (Curso  de  Direito  do  Consumidor,
Saraiva, São Paulo, 2006, p. 310).”

Sob estes parâmetros, entendo que o valor de R$5.000,00
(cinco  mil  reais)  é  adequado  para  a  produção  dos  efeitos  pedagógicos
também visados pela indenização por danos morais, além de não ocasionar
o enriquecimento sem causa da parte autora.

Com  estes  argumentos,  DOU  PROVIMENTO  AO
APELO para reformar integralmente a sentença e, por consequência, JULGO
PROCEDENTES OS PEDIDOS DA EXORDIAL, para declarar inexistentes
os débitos relacionados na fatura de fls. 16, não reconhecidos pelo autor, e
condenar a ré a pagar ao promovente, a título de danos morais, o valor de
R$5.000,00  (cinco  mil  reais),  acrescidos  de  juros  de  mora  de  1% ao  mês
desde 15/11/2013 (data  do  vencimento da  fatura questionada)  e  correção
monetária pelo INPC desde a publicação deste acórdão.
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Custas e honorários pela ré, que fixo em 20% (vinte por
cento) da condenação.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de
abril  de  2018,  conforme certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo
Henriques de Sá e  Benevides  (Presidente),  dele  participando,  além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  Convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
Convocado.

Gabinete  no  TJ/PB,  em João  Pessoa-PB,  12  de  abril
de 2018.

    Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
                         J u i z  C o n v o c a d o
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