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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA
DE  INEXISTÊNCIA  CONTRATUAL  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
IRRESIGNAÇÃO.  DANOS  MATERIAIS.
CONVERSÃO DA PONTUAÇÃO DO CRÉDITO
DE  CRÉDITO  EM  VALOR  PECUNIÁRIO.
VARIAÇÃO  DE  PASSAGEM  AÉREA  POR
MILHAGEM DE ACORDO COM A PROCURA
DE  MERCADO  OU  A  TEMPORADA  DA
VIAGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PREJUÍZO  MATERIAL
COM  BASE  EM  MERAS  SUPOSIÇÕES.
RESTABELECIMENTO  DO  SERVIÇO.
POSSIBILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
JUSTIFICATIVA  PARA  A  QUEBRA  DA
RELAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Sabe-se  que,  para  a  sua  comprovação,  há  a
necessidade  de  prova  idônea  a  possibilitar  a
realização de um juízo cognitivo de certeza acerca da
exata  extensão  e  efetiva  ocorrência  dos  prejuízos
alegados.

- Não há como aferir que a conversão da pontuação
existente  resultaria  no  valor  indicado  pela  parte.
Ainda, como é cediço, a compra de passagens aéreas
por milhagens sujeita-se a promoções, as quais podem
variar  de  acordo  com  a  procura  do  mercado  ou  a
temporada  da  viagem,  de  modo  que  o  prejuízo
material não pode ser calculado com base em meras
suposições.
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-  É  cabível  o  restabelecimento  da  relação
consumerista,  tendo  em  vista  a  ausência  de
justificativa  plausível  para  a  quebra  de
relacionamento contratual. A instituição financeira, na
condição  de  prestadora  de  serviços  bancários,  não
pode  simplesmente  adotar  medida  discriminatória
contra  o  consumidor.  Ressalte-se,  contudo,  a
possibilidade de o banco analisar a situação do autor
da  mesma  forma  que  efetivada  com  os  demais
consumidores,  inclusive  mediante  a  utilização  do
“escore de crédito”, conforme autorizado pela Súmula
nº 550, do Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar provimento
parcial ao recurso apelatório, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Jaise Ferreira Lira
contra  sentença  (fls.  103/108)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  Cível  da
Comarca  da  Capital,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência
Contratual  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e  Materiais  e  Obrigação  de
Fazer ajuizada em face do Banco Citicard S/A.

Na peça de ingresso, a promovente afirmou que possuía cartão
de  crédito  Diners  Club  Internacional  administrado  pela  empresa  recorrida,
efetuando o pagamento das faturas dentro do prazo de vencimento.

Ainda  alegou  que,  ao  receber  a  fatura  com  vencimento  em
25/04/2011,  foi  surpreendida  com  a  cobrança  de  compra  no  valor  de  R$
1.799,90,  divida  em  quatro  parcelas  de  R$  449,97,  efetuada  no
estabelecimento G. Barbosa em 02/04/2011, na cidade de Salvado/BA.

Destacou que desconhece tal compra, como também ressaltou
que não esteve na cidade de Salvador no período da transação impugnada,
motivo pelo qual entrou em contato com a empresa demandada para resolver o
impasse e, assim, foi orientada a excluir o valor da cobrança não reconhecida
no pagamento das faturas mensais, ou seja, o montante de R$ 449,97.

Em continuidade,  frisou  ter  efetuado  o  pagamento  da  fatura
com vencimento em 25/04/2011 no valor de R$ 2.264,10 (R$ 2.714,07 – R$
449,97), como também destacou ter recebido correspondência da promovida,
informando  o  bloqueio  do  cartão  por  ter  identificado  comportamento
diferenciado na utilização do cartão de crédito.

Enfatizou  que,  na  fatura  do  mês  seguinte  (25/05/2011),
verificou  a  antecipação  das  parcelas  da  despesa  contestada  e  o  respectivo
crédito, validando o cancelamento ou a suspensão da compra, oportunidade na
qual a autora imaginou que seu problema estava solucionado.

Seguindo relato, aduziu que recebeu correspondência da parte
promovida  informando  que  a  transação  questionada  seria  reprocessada,
mantendo a cobrança impugnada nas próximas faturas. Ainda afirmou que a
empresa  demandada  enviou  o  comprovante  de  venda  para  conferência,
contudo não tinha assinatura do suposto comprador.
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Asseverou que quitou as faturas com a exclusão do valor da
parcela da compra impugnada e dos devidos encargos moratórios incluídos.
Também esclareceu que seu cartão de crédito tinha o programa de incentivo ou
fidelização, em que cada dólar gasto correspondia a um ponto, tendo a autora
acumulado 28.660 pontos até a fatura com vencimento em 25/01/2012, mas a
demandada cancelou unilateralmente a pontuação em decorrência da suposta
inadimplência.

Aduziu  que  o  montante  de  28.660  pontos  do  programa
corresponde a 28.500 pontos do TAM Fidelidade Multiplus, o que lhe daria
direito a 7 trechos de ida ou volta (cada trecho a 4.000 pontos) em classe
econômica para a América do Sul, cuja passagem em média custa R$ 1.933,13
por  trecho,  sendo  o  prejuízo  material  no  valor  de  R$  13.531,91  (7  x  R$
1.933,13).

Diante de tais fatos, requereu a procedência do pedido com a
declaração de inexistência do débito, o restabelecimento do funcionamento do
cartão de crédito, a condenação ao pagamento de danos materiais no montante
de R$ 13.531,91 e danos morais em valor a ser arbitrado.

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls.  68/79),  aduzindo  que  o  estabelecimento  comercial  registra  transação
mediante a apresentação do cartão de crédito e de documentos pessoais do
usuário consumidor, de modo que provavelmente terceira pessoa teve acesso
aos dados pessoais do titular do cartão, não tendo este sido diligente com a
guarda  de  seus  pertences.  Ainda  defendeu  a  possibilidade  de  fraude  nas
movimentações efetuadas, a boa-fé do banco, a ausência de pressupostos da
responsabilidade objetiva, a inexistência de defeito da prestação do serviço e
de danos morais. 

Por  fim,  destacou  a  necessidade  de  fixação  do  quantum
indenizatório com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e a
impossibilidade de inversão do ônus probatório.

Réplica impugnatória (fls. 98/100).

Os  litigantes  foram  intimados  para  especificação  de  provas,
oportunidade na qual a autora rogou pelo julgamento antecipado da lide (fls.
102).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente procedente os pedidos contidos na inicial (fls. 103/108):

“Assim,  a  teor  de  tais  considerações,  JULGO
PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, o que
faço com fulcro no art. 487, I, NCPC, para declarar
inexistente o débito referente à cobrança do valor de
R$  1.799,90 (um mil,  setecentos  e  noventa  e  nove
reais e noventa centavos), bem ainda a multa, juros e
outros encargos de inadimplências incidentes sobre
este  montante  exigidos  da  promovente,  bem  como
para  determinar  o  cancelamento  definitivo  da
inscrição no nome da autora nos cadastros negativos
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do SPC/SERASA relativos a aquele débito. Condeno
ainda a promovida ao pagamento em favor da autora
da quantia de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de
danos morais, cujo valor já dou por corrigido, com
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Por fim, diante da sucumbência recíproca, condeno
as  partes,  proporcionalmente,  ao  pagamento  de
custas e honorários advocatícios. A ré pagará 70%
das  custas  processuais,  bem  como  os  honorários
advocatícios do patrono da autora, que fixo em 15%
do valor da condenação, já reduzidos na proporção
referida, a teor do a teor do 85, §2ºc/c art. 86, caput,
CPC/15;  A autora,  por  sua  vez,  pagará  30% das
custas processuais e honorários que fixo em 10% do
valor da condenação em favor do advogado da ré,
também  considerada  a  redução  neste  particular”.
(fls. 108).

Irresignada,  a  parte  promovente  interpôs  Recurso  Apelatório
(fls.  115/123),  aduzindo  que  possuía  28.660  pontos  até  a  fatura  com
vencimento  em  25/01/2012,  o  que  equivale  a  28.500  pontos  no  Tam
Fidelidade, porém o banco cancelou a pontuação unilateralmente por suposta
inadimplência.  Ainda afirma que cada dólar  gasto com o cartão de crédito
corresponde a 1 ponto, como também 4.000 pontos equivale a uma passagem
de ida ou volta para a América do Sul.

Enfatiza que uma passagem para a cidade de Santigo/Chile, por
exemplo, custa em média R$ 1.933,13 e, dividindo-se os 28.500 pontos por
4.000, chegamos a 7 trechos de ida ou volta, razão pela qual seu prejuízo de
ordem material foi de R$ 13.531,91 (R$ 1.933,13 x 7). Também assevera a
necessidade  de  restabelecimento  do  serviço.  Por  fim,  pugna  pela  reforma
parcial da sentença.

Contrarrazões  ofertadas,  rogando  pela  manutenção  do  édito
judicial (fls. 129/134).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer (fls. 139/140) sem manifestação de mérito, ante a ausência de
interesse público.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do apelo, passando à sua análise. 
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A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça, por
ocasião do julgamento do recurso em tela, consiste em perquirir se é cabível a
indenização por danos materiais, em virtude do cancelamento da pontuação do
cartão de crédito do recorrente, como também o direito ao restabelecimento do
serviço.

Pois bem.

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  reconheça  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.

Cumpre ressaltar, consoante preconiza o enunciado sumular nº
297 do Superior Tribunal de Justiça, que “o Código de Defesa do Consumidor
é aplicável às instituições financeiras.” Por conseguinte, a relação contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se,  dessa  forma,  a  responsabilidade  civil  objetiva,  configurada
independentemente da existência de culpa do agente, a teor do que prescreve o
art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Quanto  aos  danos  materiais,  sabe-se  que,  para  a  sua
comprovação, há a necessidade de prova idônea a possibilitar a realização de
um juízo cognitivo de certeza acerca da exata extensão e efetiva ocorrência
dos prejuízos alegados.

No  caso  em  testilha,  infere-se  que  houve  uma  compra
fraudulenta com a utilização do cartão de crédito da recorrente,  contudo a
parte demandada/recorrida cancelou o cartão e determinou a perda automática
dos pontos acumulados durante o período da vigência do contrato.
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Ocorre  que o  insurgente  vem pleitear  indenização por  danos
materiais com cálculo simulado no site da Tam Linhas Aéreas, sendo feita a
divisão da pontuação de uma passagem de ida ou volta na América do Sul
(4.000 pontos) com o total de pontos do cartão de crédito no programa Tam
Fidelidade (28.500), como também foi informado o valor de uma passagem
em reais com destino a Santiago/Chile (R$ 1.933,13).

Ora, o pleito de indenização por danos materiais não merece
prosperar, como bem afirmado pelo magistrado de primeiro grau. Isso porque
não há como aferir que a conversão da pontuação existente resultaria no valor
indicado  pela  parte  autora.  Ainda,  como é  cediço,  a  compra  de  passagens
aéreas por milhagens sujeita-se a promoções, as quais podem variar de acordo
com a procura do mercado ou a temporada da vigem, de modo que o prejuízo
material não pode ser calculado com base em meras suposições.

Sobre  o  tema,  vejamos  os  seguintes  julgados  dos  Tribunais
Pátrios:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  CONTRATOS  DE  CARTÃO
DE  CRÉDITO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  COM
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  1.  Inaplicabilidade  do
CPC/2016. A nova legislação processual civil adotou
a teoria dos atos processuais isolados, em razão da
qual  cada  ato  processual  deve  ser  considerado
separadamente  dos  demais  a  fim  de  que  seja
determinada  qual  a  Lei  de  Regência.  2.
Responsabilidade  civil.  Falha  na  prestação  do
serviço.  Ocorrência.  Hipótese  na  qual  ficou
caracterizada  a  falha  na  prestação  do  serviço,
porquanto  a  instituição  financeira  requerida
cancelou  o  débito  automático  em  conta  corrente
referente  ao  pagamento  das  faturas  do  cartão  de
crédito, sem autorização do correntista, dando causa
às cobranças indevidas e, finalmente, à inclusão do
nome  do  consumidor  nos  órgãos  de  proteção  ao
crédito, razão pela qual deve a parte ré responder
pelos  danos  decorrentes  da  prestação  de  serviço
defeituosa.  3.  Dano  moral.  Ocorrência.  O  dano
moral  oriundo  de  inscrição  negativa  indevida  do
nome do consumidor em cadastros de inadimplentes
prescinde  de  comprovação,  configurando-se  in  re
ipsa,  porquanto  se  trata  de  dano  presumido,  cuja
lesão decorre da própria ilicitude do fato. 4. Valor da
indenização.  Redução.  Cabimento.  A  indenização
pelo  dano  moral  possui  dupla  finalidade:
Compensatória  e  pedagógica.  O  valor,  por  outro
lado, deve ser suficiente a desestimular tais condutas
lesivas.  No  caso  dos  autos,  há  concorrência  de
culpas, de modo que se impõe a redução do valor da
indenização  por  danos  morais.  5.  Dano  material.
Pontuação  pelo  uso  de  cartão  de  crédito.  A
indenização por danos materiais tem lugar apenas
com a comprovação efetiva do dano alegado, o que
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não ocorreu no caso concreto. Ademais, não pode o
titular do cartão se beneficiar de pontos gerados por
despesas  não  realizadas.  Apelação  do  réu
parcialmente provida. Apelação do autor desprovida.
(TJRS;  AC  0270889-29.2016.8.21.7000;  Ijuí;
Vigésima Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Fernando
Flores  Cabral  Junior;  Julg.  26/10/2016;  DJERS
31/10/2016).

RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE
REPARAÇÃO  DE  DANOS.  CANCELAMENTO
INJUSTIFICADO DE PONTOS OFERECIDOS EM
PROGRAMA DE RECOMPENSAS PELO USO DO
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  DANOS  MATERIAL  E
MORAL  NÃO  CONFIGURADOS.  AO  INSTITUIR
PROGRAMA  DE  PREMIAÇÃO  PELO  USO  DO
CARTÃO  DE  CRÉDITO,  O  RÉU  CRIOU  JUSTA
EXPECTATIVA  EM  SEU  CONSUMIDOR,
FICANDO VINCULADO À PROMESSA. POR ISSO,
O  CANCELAMENTO  INJUSTIFICADO  DA
PONTUAÇÃO ACUMULADA DO AUTOR VIOLA A
BOA-FÉ  OBJETIVA.  SEM  EMBARGO,  NÃO  HÁ
DADOS  ESPECÍFICOS  NOS  AUTOS
RELACIONANDO  O  NÚMERO  DE  PONTOS  E
SEU VALOR ECONÔMICO EFETIVO. O AUTOR
NÃO  DEMONSTROU  QUE  SOFREU
DESENCAIXE FINANCEIRO OU QUE DEIXOU
DE  AGREGAR  VALOR  ECONÔMICO  A  SUA
ESFERA PATRIMONIAL.  Outrossim, a reparação
do dano moral não está diretamente relacionada a
qualquer  problema,  contrariedade,  aborrecimentos
que  a  pessoa  possa  momentaneamente  sofrer.
Apelação  não  provida.  (TJSP;  APL  0015046-
92.2010.8.26.0482;  Ac.  8328740;  Presidente
Prudente;  Décima  Segunda  Câmara  de  Direito
Privado;  Relª  Desª  Sandra  Galhardo  Esteves;  Julg.
27/03/2015; DJESP 10/04/2015).

Diferentemente seria o caso do pedido de restabelecimento da
pontuação existente no cartão de crédito, o qual não foi feito pelo insurgente.
Nesta hipótese, seria perfeitamente possível averiguar a perda de um direito já
incorporado ao patrimônio do consumidor. Ora, a cada pagamento de fatura, o
consumidor adquire pontos e esses passam a integrar um direito seu não mais
suscetível de perda, já que sua contraprestação, que é o pagamento da fatura,
foi quitada.

Assim, ainda que se observe a facilitação da prova em relação
ao  consumidor,  verifica-se  a  necessidade  de  que  os  danos  matérias  sejam
precisamente caracterizados, delimitados e comprovados, não sendo suficiente
para demonstrar sequer a verossimilhança das alegações a mera suposição da
conversão de pontuação num site de companhia aérea, quando, repita-se, há
naturalmente uma variação de pontos e valores a depender da época da viagem
ou da procura de mercado. 
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No  mais,  entendo  que  merece  prosperar  o  pedido  de
restabelecimento  da  relação  consumerista,  tendo  em  vista  a  ausência  de
justificativa  plausível  para  a  quebra  de  relacionamento  contratual,  Ora,  a
instituição financeira, na condição de prestadora de serviços bancários, não
pode  simplesmente  adotar  medida  discriminatória  contra  o  consumidor.
Ressalte-se, contudo, a possibilidade de o banco analisar a situação do autor da
mesma forma que efetivada com os demais consumidores, inclusive mediante
a utilização do “escore de crédito”, conforme autorizado pela Súmula nº 550,
do Superior Tribunal de Justiça.

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao Apelo apenas para determinar o restabelecimento do serviço de cartão de
crédito,  inobservando-se  a  compra  fraudulenta  cujo  débito  foi  declarado
inexistente, ressalvando, porém, a possibilidade de o banco avaliar a situação
do  demandante  da  mesma  forma  que  procede  em  relação  aos  outros
consumidores, desde que não haja discriminação do mero ajuizamento desta
ação, possibilitando, ainda, a utilização do escore de crédito (Súmula nº 550,
do STJ), mantendo-se na íntegra os demais termos da sentença recorrida. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa,17 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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