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APELAÇÕES. AÇÃO  DE  CANCELAMENTO  DE
COBRANÇA C/C  DANOS  MORAIS,  REPETIÇÃO
DO  INDÉBITO  E  TUTELA  ANTECIPADA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO  EM
PRIMEIRO  GRAU.  INCONFORMISMO  DA
PROMOVENTE  E  DO  PRIMEIRO  PROMOVIDO.
PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA
ARGUIDA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS  DA
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
COMPRA  REALIZADA  JUNTO  A  SEGUNDA
PROMOVIDA.  MERCADORIAS.  AUSÊNCIA  DE
ENTREGA.  CANCELAMENTO.  ESTORNO
REALIZADO COM SUCESSO. NOVA COBRANÇA
DE  VALORES  DESCONHECIDOS.
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  DAS
PRESTAÇÕES.  RESTITUIÇÃO  DEVIDA.
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REPETIÇÃO  EM  DOBRO  DO  INDÉBITO.
INOVAÇÃO RECURSAL.  NÃO CONHECIMENTO
DO  PEDIDO.  DANO  MORAL.  MEROS
ABORRECIMENTOS QUE NÃO GERAM O DEVER
DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
CONHECIMENTO  PARCIAL  DO  PRIMEIRO
APELO,  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  NA
PARTE CONHECIDA E DO SEGUNDO APELO.

- A legitimação significa o reconhecimento do autor e
do réu, por parte da ordem jurídica, como sendo as
pessoas  facultadas,  respectivamente,  a  pedir  e
contestar  a  providência  que  constitui  o  objeto  da
demanda.

-  Restando  devidamente  demonstrado  que  a
instituição  financeira  foi  a  responsável  pelos
lançamentos indevidos na fatura do cartão de crédito
da parte autora, imperioso se torna reconhecer a sua
legitimidade para figurar no polo passivo da lide.

-  Os  valores  indevidamente  cobrados  a  parte
promovente devem ser restituído de forma simples,
em razão da ausência de pedido do ressarcimento,
em dobro, na instância de origem.

-  Diante  da  ausência  de  comprovação  da  ofensa
extrapatrimonial, incabível a indenização por danos
morais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar, no mérito,
conhecer parcialmente do recurso interposto pela parte autora e, na parte conhecida,
negar provimento ao apelo, assim como desprover o recurso apelatório da instituição
financeira.

Vanda Ferreira Camelo e Hipercard Banco Múltiplo
S/A interpuseram APELAÇÕES, fls. 114/119 e 120/124, respectivamente, desafiando
sentença, fls. 107/112, prolatada pela Juíza de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, que, nos autos da Ação de Cancelamento de Cobrança c/c Danos
Morais, Repetição do Indébito e Tutela Antecipada proposta por  Vanda Ferreira
Camelo em  face  da  Hipercard  Banco  Múltiplo  S/A e  Vila  Nova  Material  de
Construção Ltda, assim decidiu:

ISSO POSTO, e considerando o mais que dos autos
consta,  JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na petição inicial para condenar
solidariamente  POR  DANO  MATERIAL,  as
promovidas HIPERCARD BANCO MÚLTIPLO S/A
e  VILA  NOVA  MATERIAL  DE  CONSTRUÇÃO
LTDA., ao pagamento do ressarcimento do valor das
duas  parcelas  comprovadamente  pagas  e  cobradas
indevidamente  no  valor  de  R$  893,13,  cada,  (fls.
23/25), totalizando R$ 1.786,26 (um mil setecentos e
oitenta  e  seis  reais  e  vinte  e  seis  centavos),
montante este a ser corrigido a partir da data de cada
pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao
mês, contados a partir da data da citação. Quanto ao
pedido de dano moral, julgo improcedente.
Ato  contínuo,  EXTINGO  O  PROCESSO  COM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO,  o  que faço  arrimado
no art. 487, I do CPC.
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Em suas  razões,  Vanda  Ferreira  Camelo  postula  a
reforma  da  sentença  vergastada,  sob  o  argumento  de  que,  apesar  de  ter  sido  a
cobrança  discutida  nos  autos,  considerada  indevida,  não  foi  determinada  a
devolução, em dobro, da quantia, erroneamente, lançada, como determina o art. 42,
do Código de Defesa do Consumidor.  Assegura,  ainda, inexistir dúvida quanto a
ofensa  extrapatrimonial  por  ela  suportada,  motivo  pelo  qual,  afirma  que  o
reconhecimento do dano moral é medida que se impõe. Por fim, requer o provimento
do apelo e a conseguinte procedência total da pretensão exordial.

Hipercard Banco Múltiplo S/A,  por seu turno, em
sede de preliminar, aduz ser parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente
lide. Quanto ao mérito, assegura que a Julgadora não observou o documento juntado
com a peça de defesa, fl. 49, o qual comprova “que a parte apelada recebeu parte da
mercadoria que inclusive, pediu EXTORNO TOTAL usando de má-fé na solução do
problema” (sic), fl. 122. Aduz, ainda, que a autora não cumpriu o que determina o
art. 373, I, do Código de Processo Civil, devendo, portanto, ser dado provimento ao
presente recurso.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
129/V. 

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 135/136, absteve-se de opinar acerca do mérito.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Vanda  Ferreira  Camelo ingressou  com  a  presente
demanda,  em face  do  Hipercard  Banco  Múltiplo  S/A e  Vila  Nova  Material  de
Construção Ltda, alegando que, na data de 24 de setembro de 2012, efetuou uma
compra junto a segunda promovida, no valor de R$ 5.803,77 (cinco mil oitocentos e
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três reais e setenta e sete centavos), parcelada em seis vezes no Cartão Hipercard,
restando estipulado, no momento da avença, que a mercadoria, qual seja, materiais
de construção, seria entregue no prazo de oito dias.

Decorrido o lapso temporal estipulado, e não tendo
os produtos sido entregues, como devidamente acordado, a promovente solicitou o
cancelamento da compra e, consequentemente, o estorno do valor. 

Contudo,  meses  depois,  foi  surpreendida  com  a
cobrança da parcela (1 de 6), no montante de R$ 967,32 (novecentos e sessenta e sete
reais e trinta e dois centavos), relativa a compra realizada na Vila Nova Construção,
no dia 24 de setembro de 2012, bem como uma outra nunca quantia no importe de
R$ 893,16 (oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), de uma possível
aquisição  de  produtos  no  mesmo  estabelecimento,  razão  pela  qual,  ajuizou  a
demanda, objetivando o reconhecimento da inexistência das dívidas, a devolução das
quantias  indevidamente  cobradas,  além  de  indenização  pelos  danos  morais
suportados. 

De  logo,  cumpre  ressaltar  que  a  relação  existente
entre  os  litigantes  é  regida  pelas  normas  pertinentes  ao  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  porquanto  a  instituição  bancária caracteriza-se  como  fornecedor  de
serviços, razão pela qual, sua responsabilidade é objetiva,  ou seja, independente da
apuração da  culpa,  salvo se  comprovada a  culpa  exclusiva da  vítima ou fato  de
terceiro. Eis os preceptivos legais: 

Art. 3º. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.
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E,

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;
§2º. Omissis;
§3º.  O  fornecedor  de  serviços  só  não  será
responsabilizado quando provar:
I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

De  fato,  conforme  se  depreende  dos  dispositivos
acima, o fornecedor dos serviços responde, independentemente da observância de
culpa, pela deficiência na prestação de serviços e pela reparação dos danos causados
aos consumidores.

Feitas essas considerações, deve-se, a priori, analisar a
preliminar  de  ilegitimidade  passiva arguida  nas  razões  recursais  de  Hipercard
Banco Múltiplo S/A.

Assegura  à  recorrente,  não  ser  parte  legítima para
figurar no polo passivo da demanda, afirmando, para tanto, que “os lançamentos dos
débitos, bem como os bloqueios de tais lançamentos realizados nas faturas mensais
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do cartão de crédito, se iniciam pelo repasse da solicitação das cobranças ou pela
solicitação de cancelamento de tais cobranças por parte do estabelecimento”, fl. 122.

Sem  maiores  delongas,  não  merece  guarida  a
presente prefacial.

A legitimidade  para  a  causa  é  a  titularidade  dos
interesses conflitantes, sejam eles de quem pretende algo, autor, ou de quem resiste à
pretensão do autor, réu. 

In casu, indiscutível a relação existente entre a autora
e Hipercard Banco Múltiplo S/A, uma vez que esta constou na qualidade de titular
da cobrança dos valores  indevidamente lançados na fatura do cartão de crédito da
parte promovente.

Não  destoa  o  entendimento  exarado  na  sentença
objurgada, fl. 110:

Assim,  sendo  os  débitos  efetuados  no  cartão  de
crédito promovido, ainda que efetuados a pedido de
terceiro,  tem  o  primeiro  promovido  legitimidade
passiva  para  responder  aos  pedidos  realizados  na
inicial,  razão  pela  qual  rejeito  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva levantada.

Sem maiores delongas, portanto, rejeito a prefacial.

Quanto ao mérito, de logo, imperioso registrar que,
analisando os documentos juntados por  Hipercard Banco Múltiplo S/A,  possível
constatar, fl. 51, a cobrança da primeira parcela da compra cancelada, na quantia de
R$ 967,29 (novecentos e sessenta e sete reais e vinte e nove centavos), na fatura com
vencimento em 10/10/2012. 
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Por  outro  quadrante,  verifica-se  também,  que  na
fatura seguinte, acostada aos autos, fl. 52, houve o estorno total do valor da compra,
no  montante  de  R$  5.803,77  (cinco  mil  oitocentos  e  três  reais  e  setenta  e  sete
centavos).

Ocorre, porém, que a promovente relata e comprova
que  no  mês  de  junho  de  2013,  nova  cobrança  foi  lançada  no  mesmo  valor  das
parcelas anteriormente canceladas, qual seja, R$ 967,32 (novecentos e sessenta e sete
reais e trinta e dois centavos), fl. 18, assim como uma prestação na quantia de  R$
893,16 (oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), fl. 20, de compras não
reconhecidas no mesmo estabelecimento.

Acontece que no  mês de setembro de 2013,  fl.  24,
mais uma vez, houve um estorno no valor de R$ 5.803,77 (cinco mil oitocentos e três
reais e setenta e sente centavos), não havendo, assim, que se falar em repetição do
indébito.

Com relação à cobrança das parcelas no importe de
R$ 893,16 (oitocentos e noventa e três reais e dezesseis centavos), a qual teve início,
novamente,  na  fatura  com  vencimento  em  10/09/2013,  fls.  23/25,  restando
devidamente comprovado o adimplemento das prestações de setembro e outubro de
2013,  imperioso  se  torna  a  devolução  do  importe  indevidamente  cobrado  à
promovente, totalizando a quantia a ser restituída, R$ 1.786,32 (hum mil setecentos e
oitenta e seis reais e trinta e dois centavos).

No  mais,  impossível  determinar  sua  restituição  de
forma dobrada, em razão de tal pleito não ter sido realizado na origem, restando
inclusive, consignado no decisum, fl. 111:

Apesar  de  serem  cobranças  indevidas,  não  consta
requerimento  da  autora para  que a  devolução seja
em  dobro,  de  forma  que  deverá  se  dar  na  forma
simples, sob pena de julgamento ultra petita.
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Desta  feita,  não  conheço  do  pedido  diante  da
flagrante inovação recursal.

Quanto à reparação por dano moral, por seu turno,
para  que  seja  reconhecida,  imprescindível  se  torna  a  existência  de  elementos
probantes  que  demonstrem a  ocorrência  de  constrangimento  e  desequilíbrio
psicológico, considerando que o abalo, em última análise, é o que agride a honra,
abalando sua credibilidade.

No caso em deslinde, não se encontra devidamente
demonstrado no almanaque processual abalo moral suportado pela consumidora, em
razão  das  simples  cobranças  indevidas  realizadas  no seu cartão  de  crédito,  pois,
meros dissabores não geram o dever de indenizar.

A propósito, assim também concluiu a Julgadora, fl.
111:

Assim, o promovente não comprovou que a situação
enfrentada tenha lhe trazido abalos morais capazes
de  atingir  os  seus  direitos  da  personalidade.  Tal
pedido  sequer  está  suficientemente  amparado  em
situação  fática  da  qual  se  possa  concluir  que  a
promovente tenha sofrido abalo moral ou que teve
sua honra atingida.

Não destoa o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  CARTÃO  DE  DÉBITO.  COMPRA NÃO
AUTORIZADA NA MAQUINETA.  EXTRATO  DA
CONTA.  OUTRAS  COMPRAS  REALIZADAS  NO
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MESMO  PERÍODO.  ACERVO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE PARA AMPARAR A REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO  IRRESIGNAÇÃO. - Nos termos
do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao
autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu  direito.
Assim,  se  ele  não  se  desincumbe  deste  ônus,
deixando de instruir o processo com os documentos
necessários,  não  pode  o  Juiz,  através  de  sua
imaginação,  aplicar  o  pretenso  direito  ao  caso
concreto  que lhe  fora  submetido.  -  O dano  moral,
para que seja indenizável, deve advir de ato ilícito,
capaz de atingir  um dos direitos da personalidade
daquele que o sofreu, onde não havendo prova de tal
situação,  impossível  a  aplicação  de  reparação
pecuniária.  (TJPB,  AC Nº  0001691-71.2013.815.0011,
Rel. Des. José Ricardo Porto, J. 24/04/2018).

Sem maiores delongas, ratifico o decisum em todos os
seus termos, inclusive, quanto aos honorários de sucumbência.

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA,  CONHEÇO  PARCIALMENTE  DO  APELO
INTERPOSTO PELA PROMOVENTE E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE
PROVIMENTO,  E,  EM  RELAÇÃO  AO  APELO  DO  HIPERCARD  BANCO
MÚLTIPLO S/A, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o VOTO.
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Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 29 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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