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APELAÇÃO C ÍVEL .  AÇÃO DECLARATÓRIA  DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CARTÃO

DE CRÉDITO.  FRAUDE BANCÁRIA.  FALHA NA

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR.

INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO

MORAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA PERÍCIA.

1.            Apelação interposta contra a sentença que julgou

parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: declarar

inexistentes os débitos lançados no cartão de crédito, a partir

de janeiro de 2013 até o cancelamento do cartão, apenas no

tocante as transações não reconhecidas; determinar que a ré

se abstenha de debitar automaticamente em conta

corrente/salário do autor os valores proporcionais ao

pagamento mínimo no que tange aos valores declarados

inexistentes; determinar que o réu exclua o registro do nome do

autor dos cadastros do SERASA, quanto aos débitos

declarados inexistentes, e condenar o requerido ao pagamento

de R$1.500,00 a título de danos morais.

2.            Não há que se falar em nulidade da perícia quando

ausente demonstração de erros nos cálculos apresentados pelo

perito e, após impugnações ao laudo, o Perito esclareceu os

pontos controvertidos e ratificou o teor do laudo apresentado,

confirmando o valor encontrado.
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Fls. _____

Apelação Cível 20130111917440APC

3.            A responsabilidade civil do fornecedor por defeito na

prestação do serviço é objetiva e prescinde da comprovação de

culpa, bastando a presença do defeito, do dano e do nexo de

causalidade entre ambos, artigo 14 do CDC,  desde que não

esteja presente uma das excludentes de responsabilidade

previstas no Código Consumerista - arts. 12, § 3º, e 14, § 3º.

4.            Demonstrada a ocorrência de fraude em diversas

compras realizadas no cartão de crédito, tem-se por

caracterizada a falha nos serviços prestados pelo Banco, por

violação ao dever contratualmente assumido quanto os deveres

básicos de cuidado e segurança, o que enseja o dever de

indenizar os danos causados.

5.            A conduta do Banco-réu de inscrever o nome do autor

no cadastro de inadimplentes em razão de compras realizadas

de forma fraudulenta caracteriza situação que viola a honra do

consumidor e dá ensejo à indenização por dano moral.

6.            As situações do caso concreto demonstram que a

situação em apreço excede o mero dissabor, ocasionando a

necessidade de compensação pelos danos morais, uma vez

que o autor na época dos fatos era funcionário do Banco/réu e

o valor descontado na conta corrente, para pagamento do

débito do cartão de crédito, era decorrente de seu salário,

ultrapassando, durante vários meses,  50% do salário, e em

algumas vezes alcançando integralmente a verba salarial.

7.            A compensação por danos morais deve ser arbitrada

em observância aos pr incíp ios da razoabi l idade e

proporcionalidade. Além disso, devem ser consideradas as

funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem

como a vedação de enriquecimento ilícito. Majora-se a

indenização para R$10.000,00 (dez mil reais).

8.     Recurso parcialmente provido.
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A C Ó R D Ã O

Acordam os Senhores Desembargadores  da 2ª TURMA CÍVEL do

Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, CESAR LOYOLA - Relator,

CARMELITA BRASIL - 1º Vogal, SANDRA REVES - 2º Vogal, sob a presidência do

Senhor Desembargador CESAR LOYOLA,  em proferir a seguinte decisão: DAR

PARCIAL PROVIMENTO PARA MAJORAR O VALOR FIXADO POR DANOS

MORAIS PARA R$10.000,00 ( DEZ MIL REAIS). UNÂNIME, de acordo com a ata

do julgamento e notas taquigráficas.

Brasilia(DF), 6 de Junho de 2018.

Documento Assinado Eletronicamente

CESAR LOYOLA

Relator
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 Os embargos de declaração opostos pelo autor foram parcialmente

acolhidos para corrigir erro material constante do item “c”, de forma que conste

“determinar ao réu que exclua o registro” (fls. 346/347).

 Nas razões de apelação de fls. 348/356, o autor alega que requereu

na inicial a declaração da inexistência do débito e como “a declaração de que em

15.10.2013 sua dívida era de R$1.294,12 (mil duzentos e noventa e quatro reais e

doze centavos)”, no entanto, a sentença não declarou expressamente este valor.

Defende ser necessária tal declaração para que não haja dúvidas na fase de

liquidação de sentença, bem como para a realização do cálculo de honorários e para

a restituição em dobro do valor indevidamente descontado de sua conta salário,

corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora. Acrescenta que apesar da

ausência de declaração do valor, o pedido inicial foi julgado totalmente procedente,

uma vez que a sentença declarou a ilegalidade dos lançamentos a partir de janeiro

de 2013 e, como conseqüência, a restituição de tais valores corrigidos. Sustenta que
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R E L A T Ó R I O

 Cuida-se de recurso de apelação interposto por RAUL NORBERTO

DUARTE COSTA (autor) em face da sentença de fls. 322/3331 que, nos autos da

ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais

ajuizada em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S.A. (réu), julgou

parcialmente procedente o pedido da inicial para, confirmando em parte a decisão

que antecipou os efeitos da tutela: a) declarar inexistente e inexigível em relação a

parte autora, os débitos lançados no cartão de crédito n. 4093xxxxxxxx1991,

bandeira visa, a partir de janeiro de 2013 até o cancelamento do cartão, apenas no

tocante as transações não reconhecidas, realizadas com as empresas enunciadas

às fls. 6/7; b) determinar que a ré se abstenha de debitar automaticamente em

conta corrente/salário do autor os valores proporcionais ao pagamento mínimo no

que tange aos valores declarados inexistentes, sendo-lhe lícita a cobrança apenas

da parcela mínima proporcional aos valores reconhecidos; c) determinar ao autor

que exclua o registro do nome do autor dos cadastros do SERASA, quanto aos

débitos declarados inexistentes; d) condenar o requerido ao pagamento de

R$1.500,00 a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC e,

acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Diante da

sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as partes, na proporção

de 75% para o réu e 25% para o autor, ao pagamento das custas e honorários

advocatícios, fixados em 10% sobre do valor do proveito econômico obtido.
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a perícia deve ser declarada nula, pois foi realizada sobre os extratos e não sobre as

contas apresentadas na inicial, bem como pelo fato de não ter excluído as cobranças

indevidas declaradas na sentença. Afirma que este fato pode gerar dúvidas na

liquidação quanto ao valor retirado da conta salário e quanto a não ser devido os

valores após janeiro de 2013, bem como os juros, multa e correção monetária sobre

esses valores.

 Afirma que o valor fixado a título de danos morais não pode ser

ínfimo, devendo levar em consideração o dano, as arbitrariedades praticadas e o

poder financeiro do réu, que é Instituição Financeira. Acrescenta que o dano está no

fato de o réu ter cobrado de forma indevida valores em seu cartão de crédito e

descontado tais valores de sua conta salário durante vários meses sem deixar nada

para sua subsistência e de sua família, bem como ter negativado seu nome junto

aos serviços de proteção ao crédito. Sustenta que o desconto foi realizado sem

contrato que autorizasse o réu/empregador a descontar diretamente da conta do

empregado/autor 100% do seu salário e, aduz que, ainda que houvesse contrato, tal

percentual é ilegal, pois o reduziu a condição análoga a escravo.

 Requer a reforma da sentença para que a perícia seja declarada

nula; para seja declarado que o valor da dívida do apelante em janeiro de 2013 era

de R$1.294,12; e para que seja majorado o valor fixado a título de danos morais

para o dobro do valor descontado do seu salário.

 Preparo comprovado à fl. 357.

 Contrarrazões às fls. 365/368, pelo desprovimento do recurso.

 É o relatório.
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Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c

indenização por danos morais ajuizada por RAUL NORBERTO DUARTE COSTA em

desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S.A., sob o fundamento de que era

empregado do réu e descontou durante vários meses a integralidade de seu salário

para pagamento de débitos não reconhecidos e encargos do cartão de crédito Visa

nº4093088574591991 clonado. Afirma que os valores cobrados e por ele

reconhecidos foram devidamente quitados, no entanto, caso existisse alguma dívida

esta seria de R$1.294,12, que equivaleria a diferença entre o valor devido, o valor

pago e o desconto dos encargos no cheque especial. Sustenta que a inscrição do

seu nome no SERASA e o desconto da integralidade do salário por diversos meses

gera indenização por danos morais. Requer que o Banco/réu se abstenha de realizar

qualquer desconto de sua conta corrente/salário referente a débitos do cartão de

crédito; a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes; a declaração de que o

débito do autor com o réu na data da distribuição da ação é de R$1.294,12; e o

pagamento de danos morais no valor de R$25.000,00, correspondente ao dobro do

valor que foi descontado de sua conta corrente.

Foi deferida a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que

o réu promovesse a exclusão do registro do nome do autor dos cadastros da

SERASA, sob pena de multa, e para que se abstivesse de descontar valores na

conta corrente do autor a título de pagamento de faturas de crédito referentes ao

cartão de crédito, sob pena de multa equivalente ao lançado indevidamente na conta

corrente do autor (fls. 54/55).

Após a apresentação de quesitos pelo autor (fls. 169/170), o laudo

pericial concluiu que o valor atualizado da dívida do autor corresponde a

R$7.250,79, posicionado em 30.11.2015 (fls. 198/243).

O autor impugnou as premissas utilizadas nos cálculos e, como

conseqüência, a conclusão do laudo, bem como as respostas dadas aos quesitos.

Requereu esclarecimentos (fls. 248/251).

O perito prestou esclarecimentos, ratificando o laudo anteriormente

apresentado (fls. 270/281) e, após nova impugnação do autor, bem como

manifestação do réu (fls. 287/300), foi realizada audiência de conciliação, a qual
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V O T O S

O Senhor Desembargador CESAR LOYOLA - Relator

Conheço do recurso de apelação do autor, uma vez que presentes

os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de sua admissibilidade.
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restou infrutífera, e oitiva do perito, que mais uma vez ratificou os cálculos do laudo

pericial (fls. 312/313).

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da

inicial para, confirmando em parte a decisão que antecipou os efeitos da tutela: a)

declarar inexistente e inexigível em relação a parte autora, os débitos lançados no

cartão de crédito n. 4093xxxxxxxx1991, bandeira visa, a partir de janeiro de 2013 até

o cancelamento do cartão, apenas no tocante as transações não reconhecidas,

realizadas com as empresas enunciadas às fls. 6/7; b) determinar que a ré se

abstenha de debitar automaticamente em conta corrente/salário do autor os valores

proporcionais ao pagamento mínimo no que tange aos valores declarados

inexistentes, sendo-lhe lícita a cobrança apenas da parcela mínima proporcional aos

valores reconhecidos; c) determinar ao autor que exclua o registro do nome do autor

dos cadastros do SERASA, quanto aos débitos declarados inexistentes; d) condenar

o requerido ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos morais, corrigidos

monetariamente pelo INPC e, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da

citação. Diante da sucumbência recíproca, mas não proporcional, condenou as

partes, na proporção de 75% para o réu e 25% para o autor, ao pagamento das

custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre do valor do proveito

econômico obtido.

O autor requer a reforma da sentença para que a perícia seja

declarada nula; seja declarado que o valor da dívida do apelante em janeiro de 2013

era de R$1.294,12  e seja majorado o valor fixado à título de danos morais para o

dobro do valor descontado do seu salário.

Com parcial razão o apelante.

Inicialmente ressalto que diante da ausência de recurso da parte ré,

restou incontroverso que o autor, ao tomar conhecimento das compras não

reconhecidas dos fornecedores listados às fls. 06/07, imediatamente protocolou a

reclamação de n. 12999108948, bem como as reclamações subsequentes, de

números 12999442051 e 0051774855, e, sem resposta, optou por cancelar o cartão

de crédito, conforme protocolo n. 0051774 855. 

Ainda, que, em razão de o Banco/réu não ter trazido aos autos o teor

das ligações para contestação das faturas nem ter feito prova quanto a ausência de

clonagem do cartão de crédito, presumiram-se como verdadeiras as alegações

autorais quanto a ocorrência de fraude em diversas compras realizadas no cartão de

crédito do autor, concluindo-se pela falha na prestação dos serviços do Banco-réu a

ensejar a responsabilidade objetiva da entidade bancária quanto aos deveres

básicos contratuais de cuidado e segurança.
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Acrescente-se que, conforme consignado, não houve culpa

exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, pertencente ao próprio risco do

empreendimento, motivo pelo qual persiste a sua responsabilidade objetiva. Assim,

tendo sido demonstrado o nexo causal entre a conduta do Banco-réu e o dano

sofrido pelo autor e ausente causas que excluam a responsabilidade do fornecedor,

o Banco-réu deveria indenizar o autor pelos danos sofridos.

O autor se insurge quanto aos cálculos elaborados pela perícia

contábil, a ausência de declaração do valor da dívida na data do ajuizamento da

ação e a indenização por danos morais.

Examinando os autos, verifica-se que, conforme relatado, o autor

requereu na inicial que o Banco réu se abstivesse de realizar qualquer desconto de

sua conta corrente/salário referente a débitos do cartão de crédito; retirasse seu

nome do cadastro de inadimplentes; fosse condenado ao pagamento de danos

morais no valor de R$25.000,00; e, ainda, pediu a declaração de que o débito com o

réu na data da distribuição da ação era de R$1.294,12. Em relação a este último

pedido, fundamentou tal valor no fato de que o Banco estava cobrando R$29.603,38,

mas como ele reconhecia o débito de apenas R$19.048,81, pagou R$16.824,76,

restando o saldo de R$2.224.05, em relação ao que ele entendia devido. No entanto,

acrescenta que deveriam ser abatidos deste valor os encargos do cheque especial

(R$929,93), uma vez que eles decorreram do desconto em conta corrente da fatura

do cartão de crédito dos valores não reconhecidos e impugnados.

Diante da necessidade de se verificar o valor contestado pelo autor,

bem como se apurar os valores descontados pelo Banco/réu da conta corrente do

autor e o valor da dívida, foi realizada prova pericial contábil, que concluiu que o

valor atualizado da dívida do autor corresponderia a R$7.250,79, posicionado em

30.11.2015 (fls. 198/243).

O laudo pericial esclareceu que o valor das compras contestadas

equivaliam a R$8.309,74 e que, dessa quantia, o Banco estornou R$2.667,00.

Assim, foram realizados recálculos, inclusive dos encargos financeiros cobrados nas

faturas de cartão de crédito, apurando-se que o valor da cobrança seria em

26.08.2013 de R$ 21.987,97 e não de R$ 29.603,38. Também levou-se em

consideração os débitos realizados na conta do autor, após o bloqueio do cartão, no

valor total de R$16.300,13, restando a dívida no valor de R$7.250,79. Ressaltou-se

que os pagamentos realizados antes do bloqueio do cartão também foram

considerados na dívida recalculada (fls. 270/281).

Ao contrário do requerido pelo autor, não há que se falar em

nulidade da perícia, pois, além de o autor não ter demonstrado erros concretos nos
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cálculos realizados pelo perito, conforme consignado na sentença, após

impugnações ao laudo, o Perito esclareceu os pontos controvertidos, ratificou o teor

do laudo elaborado (fls. 271/280) e apresentou esclarecimentos em audiência (fls.

312/313), confirmando novamente o valor encontrado. Assim, em virtude da

tecnicidade e fundamentação adotadas pelo laudo pericial, as conclusões

alcançadas foram prestigiadas.

Com efeito, a sentença declarou inexistente e inexigível em relação

a parte autora, os débitos lançados no cartão de crédito a partir de janeiro de 2013,

apenas no tocante as transações não reconhecidas, realizadas com as empresas

enunciadas às fls. 6/7; determinou que o réu se abstivesse de debitar

automaticamente em conta corrente/salário os valores proporcionais ao pagamento

mínimo no que tange aos valores declarados inexistente; determinou a exclusão do

nome do autor dos cadastros do SERASA, quanto aos débitos declarados

inexistentes; e condenou o requerido ao pagamento de R$1.500,00 a título de danos

morais.

Assim, diferentemente do alegado pelo recorrente, os pedidos

iniciais foram parcialmente procedentes, uma vez que foi determinada a não

realização do desconto em conta corrente e a retirada do nome do cadastro de

inadimplentes apenas dos valores declarados inexistentes, isto é, apenas das

transações não reconhecidas, realizadas com as empresas enunciadas às fls. 6/7 e

não de todos os lançamentos a partir de janeiro de 2013, tendo sido expressamente

declarado, inclusive, ser lícita a cobrança da parcela mínima proporcional aos

valores reconhecidos.

Nesse ponto, ressalto que, apesar de o entendimento firmado na

Súmula 603 do Superior Tribunal de Justiça ser pela vedaçãode banco mutuante

reter, em qualquer extensão, os salários, vencimentos e/ou proventos de correntista

para adimplir o mútuo (comum) contraído, ainda que haja cláusula contratual

autorizativa - excluído o empréstimo garantido por margem salarial consignável, com

desconto em folha de pagamento, que possui regramento legal específico e admite a

retenção de percentual - e a sentença ter reconhecido a legalidade da cláusula do

contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes que prevê expressamente

autorização para a Administradora do Cartão debitar na conta corrente o valor

mínimo indicado na fatura vencida desde que haja saldo disponível suficiente (fl.

117), verifico que o apelante não se insurgiu quanto a questão, não sendo possível a

este julgador, de oficio, reformá-la.

Com efeito, conforme mencionado, o recorrente pediu a reforma da

sentença apenas para que a perícia fosse declarada nula; para que fosse declarado
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que o valor da dívida em janeiro de 2013; e para que fosse majorado o valor fixado a

título de danos morais, apenas tratando sobre o desconto em conta corrente para

fundamentar a necessidade de majoração dos danos morais, motivo pelo qual será

tratado no momento oportuno.

Por fim, quanto ao pedido de declaração do valor da dívida na data

do ajuizamento da ação em R$1.294,12 para que não haja dúvidas na fase de

liquidação de sentença, bem como para a realização do cálculo de honorários, não é

possível tal declaração uma vez que os cálculos realizados pelo perito demonstram

valor diverso do apontado pelo autor.

Dano moral 

O autor afirma que o dano moral sofrido está no fato de o réu ter

cobrado de forma indevida valores em seu cartão de crédito e descontado tais

valores de sua conta salário durante vários meses sem deixar nada para sua

subsistência e de sua família, bem como ter negativado seu nome junto aos serviços

de proteção ao crédito. Sustenta que o desconto foi realizado sem contrato que

autorizasse o réu/empregador a descontar diretamente da conta do empregado/autor

100% do seu salário e, aduz que, ainda que houvesse contrato, tal percentual é

ilegal, pois o reduziu a condição análoga à escravo. Afirma que o valor fixado a título

de danos morais não pode ser ínfimo, devendo levar em consideração o dano, as

arbitrariedades praticadas e o poder financeiro do réu, que é Instituição Financeira.

Na demanda, incontroverso que o cartão de crédito do autor foi

clonado e, conforme consignado na sentença, de fato ocorreu cobrança indevida de

débitos oriundos de compras fraudulentas, mesmo após a comunicação da fraude,

inclusive com a anotação do nome do consumidor junto ao SERASA. Ainda, ocorreu

a retirada de parcela significativa dos rendimentos mensais do autor para fins de

pagamento da parcela mínima da fatura de cartão de crédito, mediante débito em

conta. Obviamente, tais parcelas mínimas englobam não apenas os débitos

contestados e indevidos, mas também aqueles efetivamente realizados pelo

consumidor e licitamente descontados, o que merece a devida ponderação. Sendo

necessário considerar, ainda, que a anotação de débitos junto a cadastros de

inadimplentes não foi de todo indevida. 

De acordo com a jurisprudência desse Tribunal de Justiça, a

cobrança indevida de débitos decorrentes de ato fraudulento, mesmo depois de

comunicada a fraude, e a conduta do Banco-réu de inscrever o nome do autor no

cadastro de inadimplentes em razão de contratos realizados de forma fraudulenta

caracterizam situações que violam a honra do consumidor e dão ensejo à

indenização por dano moral, uma vez que em tais circunstâncias os danos
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caracterizam-se in re ipsa, isto é,são presumidos, prescindem de prova. Confira-se:

 

INDENIZAÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO.

CLONAGEM. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO

MORAL. VALORAÇÃO. I  A falha na prestação do serviço da instituição

financeira ao permitir que terceiro fraudador utilize o cartão de crédito da

autora, enseja a responsabilidade de indenizar, a qual, na presente

demanda, é objetiva, consoante o disposto no art. 14, caput, do CDC. II O

apelado-autor, idoso, sofreu danos provocados pela clonagem de seu cartão

de crédito, bem como pela cobrança indevida de débitos decorrentes do ato

fraudulento, mesmo depois de comunicada a fraude, o que impõe a

condenação da instituição financeira a indenizar os danos morais causados.

III A valoração da compensação moral deve observar o princípio da

razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os

efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-

pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o

desestímulo à conduta lesiva. Mantido o valor fixado pela r. sentença. IV

Apelação desprovida. (Acórdão n.1053765, 07063388120178070001,

Relator: VERA  ANDRIGHI 6ª Turma Cível, Data de Julgamento:

11/10/2017, Publicado no DJE: 19/10/2017. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA

DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

E RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO

FRAUDULENTA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE RESTRIÇÃO

DE CRÉDITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. EXCLUDENTE DE

RESPONSABIL IDADE.  CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO.

INOCORRÊNCIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN

RE IPSA). QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. 1. As

disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) são

aplicáveis aos contratos com instituições financeiras, consoante intelecção

dos artigos 2° e 3° do mencionado instrumento normativo. 2. Ainda que se

verifique a ocorrência de fraude, a instituição financeira deve responder

objetivamente pelos danos causados, uma vez que lhe incumbe precaver-se

das fraudes perpetradas (fortuito interno), em razão dos deveres básicos
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contratuais de cuidado e segurança, não se cogitando de excludente de

responsabilidade. Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.  3. A

inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em protesto ou

cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou

seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.

Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O valor fixado a título de

compensação por danos morais, em que pese à falta de critérios objetivos,

deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir

como forma de compensação pelo dano sofrido e de desestímulo quanto à

reiteração de condutas deste jaez. 5. Em razão da sucumbência da parte

recorrente, devem ser fixados honorários recursais em favor da parte

adversa, em observância ao artigo 85, § 11, do CPC. 6. Apelação conhecida

e não provida. (Acórdão n.1070720, 07025609720178070003, Relator:

SIMONE LUCINDO 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 31/01/2018,

Publicado no DJE: 08/02/2018. Pág.:  Sem Página Cadastrada.)

 

Acrescente-se que foi devidamente demonstrado que o autor na

época dos fatos era funcionário do Banco/réu (fls. 14/16); que o valor descontado na

conta corrente, para pagamento do débito do cartão de crédito, era decorrente de

seu salário e que, de acordo com os extratos juntados aos autos (fls. 18/32 e

145/155), durante vários meses tal desconto ultrapassou 50% do salário do autor,

chegando, inclusive, em algumas ocasiões, a ser descontado integralmente.

Assim, levando-se em consideração a situação em apreço, observa-

se que ela excede o mero dissabor, o que também atrai a necessidade de

compensação pelos danos morais ocasionados, conforme julgado proferida por esta

Turma:

 

APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO. CARTÃO DE CRÉDITO. INADIMPLÊNCIA

DO CONSUMIDOR. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA

ALIMENTAR DAS VERBAS ATINGIDAS. ABUSO DE DIREITO. VIOLAÇÃO

À DIGNIDADE HUMANA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS, DIANTE

DAS PECULIARIDADES DO CASO. 1. O direito ao crédito pressupõe seu

regular exercício, incompatível com o débito, em conta corrente, da

totalidade do salário, da primeira, e da pensão alimentícia, da segunda
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apelante, filha menor daquela. 2. Ciente a operadora de cartão de crédito da

natureza alimentar das verbas existentes na conta corrente do consumidor,

configura abuso de direito a retenção integral dos valores nela creditados,

por implicar ofensa a reserva mínima necessária à sobrevivência e à própria

dignidade humana. 3. Embora o desconto irregular em conta corrente não

conduza inexoravelmente à afetação da esfera moral, a situação sob apreço

demonstra que as apelantes tiveram sua tranquilidade violada em limite que

excede o mero dissabor, o que atrai a necessidade de compensação pelos

danos morais daí advindos. (Acórdão n.1047188, 20120110965654APC,

Relator: CARMELITA BRASIL 2ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento:

13/09/2017, Publicado no DJE: 19/09/2017. Pág.: 151/154)

 

Quanto ao valor da verba compensatória, ela deve ser arbitrada em

observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, devem

ser consideradas as funções preventiva, pedagógica, reparadora e punitiva, bem

como a vedação de enriquecimento ilícito.

Sob esse enfoque, e levando em consideração todos os fatores

ocorridos na presente demanda, majoro a indenização de R$1.500,00 (mil e

quinhentos reais) para R$10.000,00 (dez mil reais), que considero razoável e

proporcional.

Conclusão

Posto isso, conheço da apelação do autor e ela DOU PARCIAL

PROVIMENTO para majorar o valor fixado a título de danos morais para

R$10.000,00 (dez mil reais).

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, fixo honorários advocatícios

em prol do Advogado do autor majorando a verba honorária fixada na sentença para

11% do valor da causa.

É como voto.
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    Acompanho o eminente Relator.

Código de Verificação :2018ACOLP1P0Y4GRWRIU4MFEZPC

GABINETE DO DESEMBARGADOR CESAR LOYOLA 13



 

 

Fls. _____

Apelação Cível 20130111917440APC

A Senhora Desembargadora SANDRA REVES - Vogal

    Acompanho o eminente Relator.

 D E C I S Ã O

DAR PARCIAL PROVIMENTO PARA MAJORAR O VALOR

FIXADO POR DANOS MORAIS PARA R$10.000,00 ( DEZ MIL REAIS). UNÂNIME
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