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ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 
1004147-73.2015.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante BANCO 
ITAUCARD S/A, são apelados SILMARA MERCADANTE TREVIZAN 
(JUSTIÇA GRATUITA) e LUIZA CRED S/A SCFI.

ACORDAM, em 11ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. 
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.

O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores 
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e WALTER FONSECA.

São Paulo, 9 de março de 2017.

MARINO NETO
RELATOR

Assinatura Eletrônica
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Apelante: Banco Itaucard S/A

Apelada: Silmara Mercadante Trevizan 

Interessado: Luiza Cred S/A SCFI

Juiz: Elói Estevão Trevisan

Comarca: Americana  4ª Vara Cível

Voto 23037

CARTÃO DE CRÉDITO  DÍVIDA NÃO 
RECONHECIDA PELA AUTORA  
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE 
DÉBITO C. C. INDENIZAÇÃO POR DANO 
MORAL  SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA  
APELAÇÃO DE UM DOS RÉUS
- Uma vez negada a existência do débito, 
incumbia aos réus comprová-lo, porque é deles o 
ônus da prova  Sendo indevido o débito, a 
inscrição do nome da autora no serviço de 
proteção ao crédito caracterizou ato ilícito 
passível de indenização  Valor da indenização , 
no importe de R$ 15.000,00, adequado e que 
atende aos requisitos da razoabilidade e 
proporcionalidade  Sentença mantida.

Recurso do réu não provido. 

Trata-se de apelação de sentença1 

que julgou procedente a ação declaratória de inexigibilidade de 

débito c/c indenização por dano moral2 ajuizada por Silmara 

Mercadante Trevizan em face de Banco Itaucard S/A e Luiza 

Cred S/A, para declarar a inexigibilidade dos débitos lançados 

no cartão de crédito da autora com a denominação “encargos 

financeiros” a partir de 08/12/2011 até a data do ajuizamento e 

condenar os réus ao pagamento de danos morais no importe de 
1 Sentença DJE 03/05/2016
2 Valor: 119.647,90, em maio de 2015.
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R$ 15.000,00, mais correção monetária desde o arbitramento e 

juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. 

Em razão da sucumbência, os réus 

foram condenados, ainda, ao pagamento das custas, das 

despesas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 

15% sobre o valor da condenação. 

A autora ajuizou a ação 

sustentando que possui cartão de crédito das lojas Marisa e 

Banco Itaú há mais de cinco anos, utilizando-o regularmente. 

Entretanto, em razão de um lançamento de débito indevido, as 

partes se desentenderam, tendo sido reconhecido perante o 

Procon que o débito lançado neste citado cartão  de nº 

5309.xxxx.xxxx.2202, no valor R$ 1.201,16, denominado 

“Deutsche Lufthansa 05/05”, era indevido assim como também 

os encargos da fatura de 08/12/2011 no importe de R$ 404,30. 

Inobstante, as empresas continuaram a lançar, indevidamente, 

encargos mensais nas faturas de pagamento em razão da 

ausência de pagamento deste suposto débito. Após inúmeros 

contatos com as rés, passou a autora a pagar sua fatura com o 

desconto deste valor  que em média era de R$ 116,94, por mês. 

Referida quantia alcançou o montante de R$ 11.964,79. E, em 

razão das rés terem inscrito os dados da autora nos cadastros 

de mau pagadores, em 03/2014, houve por bem ela deixar de 

usar o cartão e ajuizar a presente ação.  Foi deferida a liminar 

(fls. 85).

Na contestação, o banco Itaú e a 
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LuizaCred, de maneira genérica, disseram que nada devem à 

autora, pois o débito indevidamente lançado no cartão de crédito 

dela foi estornado naquela ocasião. Requereram a 

improcedência do pedido.  

Da sentença, que julgou a ação 

procedente, apela o réu Banco Itaú objetivando não seja 

acolhido o pedido de reparação de danos morais ou que referida 

quantia seja reduzida (fls. 165/168).  

Recurso bem processado. Não 

houve resposta.

É o relatório.

Cuida-se de responsabilidade 

objetiva do banco-réu, motivo por que a ele incumbia 

demonstrar, efetivamente, a origem dos débitos.

Ora, se o banco disponibiliza ao 

consumidor um sistema, obviamente o faz com o objetivo de 

melhorar a sua prestação de serviços e, com isso, atrair maior 

número de clientela e, via de consequência, maior lucratividade.

Nessa conformidade, incumbe 

exclusivamente ao banco garantir a segurança na sua utilização 

e com isso evitar possíveis fraudes tanto em prejuízo dos 

clientes, de consumidores em geral e do próprio banco.

Portanto, não é o cliente quem 

deve comprovar que não realizou a transação, mas sim o banco, 

na medida em que lhe disponibilizou o uso do sistema, 

responsabilizando-se por sua segurança, pois não se pode exigir 
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da parte que faça prova negativa.

Na espécie resta claro que, após o 

estorno realizado pelos réus em 08.11.2011, sobreveio 

lançamento indevido de encargos financeiros de R$ 116,94 na 

fatura de 08.12.2011, referente ao período de 08/11/2011 a 

07/12/2011 e incidente sobre aquele principal (inexistente), alvo 

da devolução. 

E analisando os documentos 

juntados aos autos pelos réus, nenhum indício há que vincule o 

débito relativo aos “encargos” e “saldo financiado” à autora. São 

documentos confeccionados, na sua maioria, unilateralmente 

pelos réus, não havendo prova ou argumento que justifique o 

lançamento e a cobrança dos encargos mensais a partir da 

fatura de 08/12/2011, data em que se reconheceu como indevida 

a cobrança denominada “Deutshe Lufthansa 05/05” no valor de 

R$ 1.201,16 e seus encargos pelo não pagamento no importe de 

R$ 404,30.    

Nesses termos, sendo inexigível o 

débito, configurado restou o dano moral, em razão da inscrição 

do nome da autora nos serviços de proteção ao crédito, por 

débito inexistente.

O dano moral, nesses casos, 

decorre in re ipsa, prescindindo, portanto, de comprovação.

Não obstante, a fixação da 

indenização deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, de forma a servir de estímulo para que não 
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haja reincidência da parte vencida e, ao mesmo tempo, não se 

traduza em enriquecimento da parte lesada.

Nessa conformidade, a quantia de 

R$ 15.000,00 parece condizente com a natureza do dano, ainda 

mais por se tratar de duas grandes empresas do mercado 

brasileiro, acrescido de correção monetária do arbitramento e 

juros de 1% ao mês da citação.

Posto isso, nega-se provimento ao 

apelo.

Em atenção ao artigo 85, §§ 1º e 

11 do Código de Processo Civil, majora-se os honorários devidos 

pela ré apelante para 20% do valor da condenação. 

            MARINO NETO
                                                             Relator
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