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GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº.: 0008276-76.2012.815.0011
RELATOR           : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado 
APELANTE (1)   : Hipercard Banco Múltiplo
ADVOGADO       : Wilson Sales Belchior (OAB/PB Nº 17.314-A)
APELANTE (2)   : Kesia Cileide do Rego Farias
ADVOGADAS     : Patrícia Araújo Nunes (OAB/PB Nº 11.523) e outra

PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA  HIPERCARD.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM. AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO  DE  ASSINATURA  DE  REVISTA.
LANÇAMENTOS  REGULARES  NA  FATURA  DO
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  INEXISTÊNCIA  DE
RESPONSABILIDADE  DA  OPERADORA  DO
CARTÃO  QUANTO  A  FALHA  NA  ENTREGA  DO
PERIÓDICO.  ACOLHIMENTO  DA  QUESTÃO
PRÉVIA. MÉRITO DO RECURSO PREJUDICADO.

- No caso em comento, verifico que os lançamentos realiza-
dos nas faturas foram legais, haja vista que a promovente rea-
lizou a contratação de periódico com a editora demandada,
havendo, assim, a sua outorga quanto a efetuação das cobran-
ças.

APELO DA PARTE AUTORA. PLEITO DE MAJORA-
ÇÃO  DO  QUANTUM INDENIZATÓRIO.  INSUBSIS-
TÊNCIA  DOS  ARGUMENTOS.  OBEDIÊNCIA  AOS
CRITÉRIOS  DA RAZOABILIDADE  E  PROPORCIO-
NALIDADE PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRECEDEN-
TES DESTA CORTE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Quando se trata de indenização de ordem extrapatrimonial,
sabe-se que o importe estipulado não pode ser ínfimo nem
abusivo, devendo ser proporcional à dupla função do instituto
do dano moral, quais sejam: a reparação pelo constrangimen-
to sofrido, buscando minimizar a dor da vítima; e a punição
do ofensor, para que não volte a reincidir.
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- “9. A alteração do valor fixado a título de indenização pelos da-
nos materiais e compensação por danos morais somente é possí-
vel, em recurso especial, nas hipóteses em que a quantia estipula-
da pelo Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que
não é o caso dos autos.
10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não
provido.”
(REsp 1664908/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (Grifei)

- Estando o quantum em patamar condizente com o arbitrado  em
casos semelhantes, bem como levando-se em consideração o mal
suportado e a possibilidade econômica do demandado, a sua mino-
ração é incabível.

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,  ACOLHER  A  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  DA
HIPERCARD S/A. NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO.

RELATÓRIO

Kesia  Cileide  do  Rego  Farias ajuizou “Ação  Declaratória  de  Inexistência  de
Débito c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada” contra a
Editora Abril S/A e Hipercard Banco Múltiplo S/A, objetivando a declaração de inexistência de
débito  e  a  devolução,  na  forma dobrada,  de  quantias  pagas  na  fatura  de  seu cartão  de crédito
referente a contratação de assinatura de revista, além de indenização por danos morais.

O magistrado de base julgou procedente, em parte, a pretensão autoral (fls. 158/165),
condenando as demandadas na repetição do indébito na forma simples, bem como no adimplemento
de indenização extrapatrimonial na quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Apelação Cível manejada pela Hipercard às fls. 168/175, suscitando, preliminarmen-
te, a sua ilegitimidade passiva, tendo em vista não participar da cadeia de consumo, sendo apenas
meio de pagamento eletrônico.

Ademais, sustenta que atuou dentro da legalidade, não havendo constrangimento a
ensejar os danos morais, bem como requer, subsidiariamente, a minoração do quantum indenizató-
rio e a alteração do termo inicial da incidência dos juros.

Também irresignada, a promovente interpôs súplica às fls. 188/196, pugnando pela
majoração da indenização pelo abalo extrapatrimonial. 

Contrarrazões ofertadas somente pela parte autora às fls. 198/205.
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A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  às  fls.  216/217,  indicando  apenas  o
prosseguimento do feito, ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HIPERCARD BAN-
CO MÚLTIPLO S/A

A Hipercard S/A apontou a sua ilegitimidade passiva ad causam, alegando que, como
operadora do cartão de crédito da promovente, era responsável apenas pelo pagamento das compras,
sendo estranho à relação entre a consumidora e a editora responsável pelo fornecimento das revistas
contratadas.

De logo, registro que a tese firmada pela instituição financeira merece prosperidade.

Da análise dos autos, vislumbro que o Hipercard S/A atuou dentro da legalidade ao
incluir o débito referente à assinatura fornecida pela Editora Abril, haja vista que a promovente, de
fato, realizou a contratação da revista “Placar” pelo período de 03 (três) anos, conforme previsão no
contrato acostado às fls. 07/08.

Desse modo, entendo que a operadora do cartão de crédito não pode ser responsabili-
zada pelo fato da editora não ter cumprido com a entrega do periódico adquirido, uma vez que exis-
tindo um contrato regular firmado entre as partes, agiu dentro da legalidade ao incluir o débito na
fatura do cartão de crédito.

Assim, no caso em comento, verifico que os lançamentos realizados foram legais,
haja vista que a promovente efetivou a contratação da revista, havendo, assim, a sua outorga para
efetuação das cobranças. 

Desse modo, acolho a presente questão prévia, restando prejudicada a discussão a
respeito das demais matérias suscitadas pela financeira promovida. 

DO APELO DA PARTE AUTORA

Por ocasião do seu recurso, a demandante pugna pela majoração do valor arbitrado a
título de dano moral.

A doutrina  e  a  jurisprudência  recomendam  que,  para  se  estabelecer  o  quantum
indenizatório por  abalos  psíquicos,  deve  o sentenciante  levar  em consideração um conjunto de
fatores, como a condição social  da vítima, a gravidade do dano, a natureza e a repercussão da
ofensa, bem ainda proceder a um exame do grau de reprovabilidade da conduta do ofensor e de
eventual contribuição do lesado ao evento danoso. 

Analisando  o  decisório  de  base,  verifico  que  a  indenização  em  comento  fora
estipulada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), importância esta que deve ser mantida, pois reflete de
maneira satisfatória o abalo sofrido pela promovente. 
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Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo que a modificação do
valor  da  indenização por  danos morais  somente é  possível  quando manifestamente  irrisório  ou
exorbitante, o que não é o caso dos autos. A esse respeito:

“DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL,  CIVIL  E  DO  CONSUMIDOR.
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  DE
COMPENSAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. ACÓRDÃO DO MESMO TRIBUNAL.
INADMISSIBILIDADE.  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  NÃO
INDICAÇÃO  DO  DISPOSITIVO  LEGAL  COM  INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA  282/STF.  FALHA
E/OU  MÁ-PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  HOSPITALAR.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.
REVISÃO  DO  VALOR  FIXADO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
SÚMULA 7/STJ.
(...)
8. Alterar o decidido pela Corte local,  na hipótese dos autos,  no que
concerne  à  ocorrência  de  falha,  defeito  e  má-prestação  dos  serviços
atribuíveis e afetos única e exclusivamente ao hospital,  demandaria o
reexame de fatos e provas dos autos, inviável a esta Corte, em virtude da
aplicação da Súmula 7/STJ.
9.  A alteração  do  valor  fixado  a  título  de  indenização  pelos  danos
materiais  e  compensação  por  danos  morais  somente  é  possível,  em
recurso  especial,  nas  hipóteses  em  que  a  quantia  estipulada  pelo
Tribunal de origem revela-se irrisória ou exagerada, o que não é o caso
dos autos.
10.  Recurso  especial  parcialmente  conhecido  e,  nessa  parte,  não
provido.”
(REsp 1664908/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 24/10/2017, DJe 30/10/2017) (Grifei)

“AGRAVO  INTERNO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
OMISSÃO.  AUSÊNCIA.  ACÓRDÃO  DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADO.  ASSÉDIO  MORAL.  DANOS  MORAIS
CONFIGURADOS. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA  7/STJ.  REDUÇÃO  DO  VALOR  DA  INDENIZAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.  APLICAÇÃO,  MAIS  UMA  VEZ,  DA  SÚMULA
7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não há violação ao art.  1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão
recorrido  dirimiu  a  causa  com  base  em  fundamentação  sólida,  sem
nenhuma omissão ou contradição. Ademais, o órgão julgador não está
obrigado  a  responder  questionamentos  das  partes,  mas  apenas  a
declinar as razões de seu convencimento motivado, como de fato ocorre
nos autos 2. Com base na apreciação do acervo provatório dos autos, o
Tribunal  de  origem entendeu que  houve  a  prática  de  ato  ilícito  pelo
recorrido,  ensejando  a  ocorrência  de  danos  morais.  Aplicação  da
Súmula 7/STJ.
3. No que toca ao valor da indenização, não merece reparos. Esta Corte
Superior somente atua para modificar o montante fixado para reparar
danos morais quando a quantia se mostrar exorbitante ou irrisória, o
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que não se verifica na hipótese. Assim, incide, mais uma vez, o verbete
sumular n. 7 desta Corte de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp 1109297/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
TERCEIRA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017) (Grifo nosso)

Na espécie, o magistrado singular quantificou com prudência e razoabilidade o valor
da indenização, ante o caso concreto, levando em conta, inclusive, o caráter pedagógico da quantia
fixada, e, ainda, o axioma j urídico de que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento
injustificado, haja vista que a repercussão do caso restringiu-se apenas às partes envolvidas, ou seja,
não violou a honra e a imagem da autora perante a sociedade.

Por conseguinte, tendo em vista a exclusão da Hipercard S/A do polo passivo
da lide, redistribuo o ônus sucumbencial para que a promovente fique responsabilizada por
30% (trinta por cento) dos honorários sucumbenciais fixados no primeiro grau, em favor da
promovida  excluída,  devendo  os  70% (setenta  por  cento)  restantes  serem arcados  pela
editora abril, endereçadas à parte autora.

Com essas  considerações,  ACOLHO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE
DA HIPERCARD S/A, para excluí-la do polo passivo da presente demanda, restando prejudicada a
análise meritória do seu recurso. 

Ato  contínuo,  DESPROVEJO  O  APELO  DA AUTORA,  modificando  o  ônus
sucumbencial  em  decorrência  da  exclusão  de  uma  das  promovidas,  conforme  esclarecido  na
decisão, mantendo a sentença objurgada nos demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição limitada), o
Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 Presente à sessão a representante do Ministério Público, Vasti Clea 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, 13 de março de 2018.

 
Gustavo Leite Urquiza

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J12/R02
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