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ADVOGADO : Wilson Sales Belchior, OAB/PB nº 17.314A
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JUIZ (A) : Falkandre de Souza Queiroz

PRELIMINAR  CONTRARRECURSAL  DE
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO.

– Desacolhida  a  preliminar  contrarrecursal  de
não  conhecimento  do  recurso  por  não  atacar
diretamente os fundamentos da sentença, visto que
a insurgência traduz as razões de fato e de direito
pelas  quais  o  Apelante  pretende  a  reforma  da
sentença, cumprindo os requisitos do art. 1.010 do
CPC.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS.  BLOQUEIO
INDEVIDO  DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO  SEM
PRÉVIO  AVISO  EM  VIAGEM  INTERNACIONAL.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  DANO
MORAL  RECONHECIDO.  PEDIDO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

– Em  se  tratando  de  bloqueio  indevido  de
cartão  de  crédito  sem  prévio  aviso,  tenho  que  a
situação  extrapola  o  dissabor  do  cotidiano  e
evidencia  o  descaso  da  requerida  para  com  seu
usuário, expondo o consumidor à própria sorte em
viagem  internacional,  gerando  a  obrigação  de
reparação pelo dano moral advindo.

– “Quantum” da condenação por danos morais
deve ser mantido em R$8.000,00 (oito mil reais), por
se achar condizente com a intensidade das lesões
sofridas  e  com  a  equação:  função  pedagógica  x
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enriquecimento  injustificado,  à  luz,  ainda,  dos
parâmetros desta Corte, em casos análogos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  contrarrecursal  e,
DESPROVER O RECURSO, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco

S/A, irresignado com a Sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível

da Comarca de Campina Grande que julgou procedente o pedido formulado na

Ação de Indenização por Danos Extrapatrimoniais proposta por Márcia Moura

Ramadan.

Nas razões da Apelação, o  Promovido requer  a  reforma da

sentença alegando  que  não  houve  conduta  ilícita  passível  de  indenização.

Discorre sobre a inocorrência dos danos morais. Aduz ser excessivo o valor da

condenação.  Ao  final,  requer  a  reforma da  decisão,  para  que  seja  julgado

improcedente  o  pedido.  Alternativamente,  postula  a  redução  do  quantum

indenizatório fixado.

Contrarrazões apresentadas às fls. 236/247.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou  pela  rejeição  da

preliminar de dialeticidade e não ofertou parecer de mérito. (fls. 267/271).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – Dialeticidade

Entendo que o princípio incutido no artigo 1.010 do CPC não

quedou violado nos termos do que quer fazer crer a parte apelada em sede de

contrarrazões.
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Com efeito, destaco ser desnecessário apontar a existência de

equívoco  na  sentença  especificamente,  quando,  em  seu  arrazoado,  o

Recorrente  expõe  claramente  as  teses  sobre  as  quais  ampara  sua

inconformidade,  demonstrando  as  razões  de  fato  e  de  direito  pelas  quais

pretende a reforma da sentença, possibilitando à parte contrária rebatê-las em

relação ao mérito, cumprindo o disposto no artigo 1.010 do CPC.

Logo,  rejeito a  preliminar  contrarrecursal,  e  presentes  os

demais  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço da  Apelação e  passo  ao

enfrentamento do mérito.

Mérito

Trata-se de Ação de indenização por danos morais em que a

Autora  afirma  a  falha  na  prestação  do  serviço  praticada  pelo  Demandado,

quando do bloqueio o cartão de crédito,  de  forma inesperada e sem aviso

durante  uma  viagem  internacional,  o  que  lhe  causou  constrangimento,

humilhação e transtornos.

Adianto que a sentença deve ser mantida.

Compulsando os autos, observa-se que a parte autora logrou

êxito em demonstrar o fato constitutivo do seu direito que, neste caso, reside

no próprio bloqueio de seu cartão de crédito sem prévio aviso, impossibilitando-

a de utilizá-lo durante a viagem.

Certamente,  o  fato  ocasionou  aborrecimentos  que

ultrapassaram  a  esfera  do  mero  dissabor,  vez  que  a  Apelada  ficou

impossibilitada de realizar compras e passeios que tinham sido planejados com

seus filhos e sobrinho na viagem de lazer às cidades de Orlando e Miami, na

Florida.

Afora  isso,  vê-se  a  situação  constrangedora  gerada  para  o

marido  da  Autora  que  teve  que  se  deslocar  diversas  vezes  a  Instituição

Bancária recorrente com intuito de solucionar todo o imbróglio causado pelo

bloqueio inesperado do cartão de crédito, sem encontrar solução, vez que o
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novo cartão enviado ao hotel da Demandante na cidade de Orlando – FL (fl.

42) não funcionou, o que causou maior angústia e aflição, além de configurar

descaso e desrespeito em relação a consumidora.

Assim,  a  falha  na  prestação  do  serviço  resta  patente,

porquanto a Autora se viu em país estrangeiro, desamparada, de uma de suas

formas de manutenção naquele local, uma vez que é comum o uso do cartão

em viagens, muito mais que o dinheiro em espécie, o que enseja dano moral in

re ipsa, tornando dispensável a prova do prejuízo.

No que diz respeito ao  quantum indenizatório arbitrado, deve-

se levar  em consideração as condições do ofensor,  do ofendido e do bem

jurídico  lesado,  assim  como  a  intensidade  e  duração  do  sofrimento,  e  a

reprovação  da  conduta  do  agressor,  não  se  olvidando,  contudo,  que  o

ressarcimento da lesão ao patrimônio moral deve ser suficiente para recompor

os  prejuízos  suportados,  sem  importar  em  enriquecimento  sem  causa  da

vítima.

Considerando os critérios acima, entendo que o montante de

R$ 8.000,00  (oito  mil  reais)  não  deve  ser  reduzido,  eis  que  é  suficiente  e

razoável  para  indenizar  o  dano  moral  que  se  evidenciou,  não  estando  em

dissonância com o entendimento desta Corte para casos semelhantes.

Por  fim,  considerando que os  honorários  advocatícios  foram

arbitrados pela magistrada singular no percentual máximo de 20% do valor da

condenação, não há que se falar em majoração.

Com essas considerações, rejeito a preliminar contrarrecursal e

DESPROVEJO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  mantendo  a  sentença

recorrida.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo

4



Apelação Cível nº 0124044-50.2012.815.0011

Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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