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APELAÇÃO. CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. NULIDADE
CONTRATUAL.  ERRO  NÃO  DEMONSTRADO.
ELEMENTOS  ESSENCIAIS  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO
CONFIGURADOS.  ATO  ILÍCITO  AUSENTE.
PROVIMENTO.

Como  não  há  demonstração  de  que  a  instituição
financeira utilizou de artifícios maliciosos relacionados à
celebração  do  contrato  com  objetivo  de  enganar  o
consumidor, inexiste justificativa para anular o contrato
e  condenar  a  instituição  financeira  ao  pagamento  de
dano moral.

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

A  C  O  R  D  A a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  dar  provimento  ao
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apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta pelo  Banco Bonsucesso
S/A contra sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca da
Capital nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais c/c
obrigação de fazer em face dele ajuizada por Severino Roseno Gomes.

O  Juízo  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos  por
entender que “o termo de proposta apresentado pela instituição financeira
estava  mal  elaborado,  suscitando  dúvida  e  incertezas  ao  aderente”,
considerando que as circunstâncias fáticas revelam haver intenção do autor
no sentido de aderir  ao contrato de empréstimo consignado e não ao de
cartão  de  crédito.  Declarou  nulo  o  contrato,  condenou  o  promovido  a
restituir  em dobro  as  quantias  descontadas  a  maior  e  ao  pagamento  de
indenização por dano moral no importe de R$ 10.000,00.

O apelante assevera inexistir mácula no negócio jurídico
celebrado entre as partes, por ter o apelado usufruído dos serviços do cartão
de crédito contratado.

Afirma que efetuou os descontos no valor mínimo ante a
ausência de liquidação do débito.

Aduz que a declaração de nulidade do contrato viola os
postulados da boa fé objetiva, motivo pelo qual pleiteia o provimento do
apelo para julgar improcedentes os pedidos.

O apelado pede o desprovimento do recurso diante do
intuito procrastinatório do recorrente.

Cota ministerial sem manifestação de mérito, f. 97/98.

É o relatório.

VOTO.

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  –
Relatora.
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A questão  a  ser  solucionada  por  este  Órgão  recursal
versa sobre a legitimidade do contrato de cartão de crédito celebrado entre
as partes com pagamento mediante desconto em folha.

A demanda foi  ajuizada pelo  consumidor  em face  da
instituição financeira alegando vício de consentimento, por ter contratado
empréstimo consignado e não cartão de crédito.

Aduz  que  ocorreu  falha  na  informação  e  cobrança
abusiva  de  encargos  contratuais,  pleiteando  a  anulação  do  contrato  de
adesão e a condenação do promovido ao pagamento de danos morais.

O Órgão judicial de origem julga procedente o pedido
por entender que o autor foi induzido a erro ante a falha na elaboração das
cláusulas  contratuais,  razão  por  que  declarou  nulo  o  negócio  jurídico,  e
condenou o demandado à restituição das quantias adimplidas a maior e ao
pagamento de dano moral no importe de R$ 10.000,00.

A validade  do  negócio  jurídico  requer  agente  capaz,
objeto lícito,  possível,  determinado ou determinável e forma prescrita ou
não defesa em lei nos termos do artigo 104 do Código Civil.

O contexto dos documentos insertos às f. 48/56 – Ficha
Cadastral  e  Proposta  a  Adesão  de  Descontos  para  Pagamento  de
Empréstimo  e  Cartão  de  Crédito  Bonsucesso  Visa  -  revela  que  o  autor
celebrou o contrato de “Cartão Bonsucesso Visa”.

Analisando  o  contrato  objeto  da  demanda,  vislumbro
inexistir vício apto a tornar nula a avença, porque todos os requisitos dos
negócios jurídicos estão adequadamente preenchidos.

Outrossim, não há elementos probatórios para atestar o
erro suportado pelo consumidor.

Isso porque consta no instrumento contratual  a opção
manifestada pelo apelado no sentido de que: contratou cartão de crédito; o
contrato  está  devidamente assinado;  há número certo  de prestação a  ser
adimplida; e os descontos efetivados na folha de pagamento se reportam de
forma expressa ao cartão de crédito.
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Portanto,  essas  circunstâncias  fáticas  afastam  a
caracterização de artifício ardiloso empregado pela prestadora de serviço
para enganar o consumidor com intuito de obter benefício próprio.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
CONTRATUAL  -  CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO - PREVISÃO EXPRESSA
E  CLARA  DOS  ENCARGOS  CONTRATUAIS  -
IMPOSSIBILIDADE  DE  EQUIPARAÇÃO  AO  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM  FOLHA DE PAGAMENTO.
Não  há  que  se  falar  em  indução  a  erro  da  consumidora  na
contratação de cartão de crédito, quando expressas de forma clara
e  precisa  as  condições  contratuais  firmadas  entre  as  partes.
Impossível  equiparar  o  contrato  de  cartão  de  crédito  ao
empréstimo consignado, na medida em que neste tipo de pacto a
Instituição  Financeira  tem  assegurado  o  recebimento  da
totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia
de  recebimento  perdura  somente  no  lapso  autorizado  de
desconto do mínimo. A pretensão inicial de anulação do negócio
jurídico  fundamentada  em  erro  substancial  deve  ser  julgada
improcedente quando não demonstrado que o estado psíquico
da  contratante  decorreu  da  falsa  percepção  dos  fatos. V.V.:
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -  LIBERAÇÃO  DO  VALOR NO
CARTÃO  DE  CRÉDITO  CONSIGNADO  -  CONSUMIDOR
INDUZIDO  A  ERRO  -  NULIDADE  DO  CONTRATO  -
VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DA  PROBIDADE  E  BOA-FÉ
CONTRATUAL  -  CONSTATAÇÃO  -  RECURSO  PROVIDO.  A
indução  do  consumidor  em  erro,  ao  acreditar  que  estava
contratando  um  empréstimo  consignado  em  folha,  quando,  na
verdade, se tratava da contratação de cartão de crédito, viola os
princípios  da  probidade  e  boa-fé  contratual  e  que  ocasiona  a
nulidade do contrato. (Apelação Cível nº 0098824-69.2014.8.13.0194
(1),  12ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Juliana  Campos  Horta.  j.
15.03.2017, Publ. 21.03.2017). 

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE ANULAÇÃO
DE  COBRANÇA  COM  PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO.  DANO
MORAL.  DESCONTOS  EM  VENCIMENTO.  CARTÃO  DE
CRÉDITO  CONSIGNADO.  DESCONTO  EM  FOLHA  DE
PAGAMENTO  DO  VALOR  MÍNIMO,  EM  OBSERVÂNCIA DA
MARGEM  CONSIGNÁVEL,  CABENDO  AO  AUTOR  O
PAGAMENTO  DO  SALDO  RESTANTE.  AUSÊNCIA  DE
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO  A QUE  SE  NEGA PROVIMENTO.  1. Por  expressa
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previsão contratual, o banco apelado está autorizado a deduzir,
quando do recebimento do vencimento do apelado,  a  quantia
correspondente ao pagamento mínimo da fatura, cabendo a este
o  pagamento  voluntário  do  restante  da  fatura,  na  data  do
vencimento. 2. Toda a prova documental apresentada nos autos
indica que o autor contratou o empréstimo,  que ora impugna,
pois permitiu pacificamente os diversos descontos em sua conta-
corrente,  desde  o  ano  2011,  só  vindo  a  se  insurgir  contra  os
mesmos em novembro de 2014, com a propositura da presente
demanda.  3.  Recurso  improvido. (Apelação  nº  0004227-
65.2014.8.17.1110 (388027-3), 2ª Turma da 1ª Câmara Regional de
Caruaru - TJPE, Rel. Waldemir Tavares de Albuquerque Filho. j.
16.07.2015, Publ. 14.08.2015).

Como  não  há  demonstração  de  que  a  instituição
financeira  utilizou  de  artifícios  maliciosos  relacionados  à  celebração  do
contrato com objetivo de enganar o consumidor, inexiste justificativa para
anular o contrato.

Outrossim, inocorre a configuração do ato ilícito  para
respaldar  a  condenação  do  demandado  ao  pagamento  de  indenização  a
título de dano moral.

Em face do exposto, DOU PROVIMENTO AO APELO
e julgo procedentes os pedidos formulados na exordial, invertendo os ônus
sucumbenciais  para  condenar  o  autor  ao  pagamento  das  custas  e  dos
honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa.

É o voto. 

Presidiu a sessão ordinária desta Terceira Câmara Especializada Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 24 de abril de 2018, o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque. Participaram do julgamento, além
desta Relatora, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente
ao julgamento o Exmo. Dr. Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
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                  R E L A T O R A
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