
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003055-91.2009.815.0731  – 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Eliane de Oliveira Carlos da Silva Freire
ADVOGADO: João Alberto da Cunha Filho
APELADOS: CREDICARD S.A – Administradora de Cartões de Crédito e TAM Linhas Aéreas S.A
ADVOGADOS: Rafael Amorim Sarubbi e Bruno Barsi de Souza Lemos.

EMENTA: DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C 
COMINATÓRIA  DE  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER,  INDENIZATÓRIA 
POR  DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  NEGATIVA  DE 
VÍNCULO  CONTRATUAL.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTO  ESSENCIAL  DA 
EXISTÊNCIA  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.  INEXIGIBILIDADE  DAS 
COBRANÇAS.  REPETIÇÃO DE INDÉBITO.  PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 
PEDIDOS.  APELAÇÃO.  DANOS  MORAIS.  INEXISTÊNCIA  DE 
REPERCUSSÃO  NEGATIVA  NA  VIDA  DA  APELANTE.  MERO 
ABORRECIMENTO.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

1- Reconhecida a ilicitude da conduta, é necessário verificar se o resultado advindo do 
evento  causou  danos  à  vítima  passíveis  de  reparo,  para  que  possa  ser  imposta  a 
obrigação de indenizar. 
 
2- A cobrança indevida de valores, mesmo que eventualmente pagos, não gera, por si 
só,  repercussão  danosa  a  justificar  o  reconhecimento  do  dever  de  indenizar  e  não 
havendo  provas  nos  autos  que  demonstrem  terem  sido  impostas  quaisquer  outras 
circunstâncias à Apelante aptas a causar-lhe abalo psicológico ou violação ao direito da 
personalidade, não houve dano moral passível de reparo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente 
à Apelação Cível n.º 0003055-91.2009.815.0731,  em que figuram Eliane de Oliveira 
Carlos da Silva Freire no polo ativo e Credicard S.A – Administradora de Cartões de 
Crédito e TAM Linhas Aéras S.A no polo passivo da demanda. 

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da 
Egrégia  Quarta  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, 
acompanhando o voto do relator,  NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

VOTO.

Eliane de Oliveira Carlos da Silva Freire interpôs Apelação 
contra Sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da Comarca de Cabedelo, nos 
autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cominatória de Obrigação de 
Não Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada, Indenizatória por Danos Morais e Repe-
tição de Indébito ajuizada em face da Credicard S.A – Administradora de Cartões de 
Crédito e da TAM Linhas Aéreas S.A, que julgou procedente, em parte, os pedidos, 
para declarar a inexibilidade dos lançamentos em cartão de crédito por compra eletrô-



nica e taxas de embargue, determinar que a Credicard S.A – Administradora de Cartões 
de Crédito suspenda as referidas cobranças, sob pena de multa diária fixada em R$ 
300,00 (trezentos reais), condenar as partes promovidas a restituírem, em dobro, o va-
lor indevidamente cobrado, totalizado em R$ 1.005,60 (mil e cinco reais e sessenta 
centavos), monetariamente corrigido pelo INPC desde o lançamento indevido e acres-
cidos de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, desde a citação e a pagarem 
as custas e os honorários de sucumbência, em rateio.

Em suas razões, f. 148/149, arguiu a existência de danos mora-
is indenizáveis em decorrência do evento, pela insistente cobrança indevida em suas 
faturas de cartão de crédito, fato que se enquadra no entendimento do Superior Tribu-
nal de Justiça, expresso no julgamento do AgRg-AG-REsp. 16.238, que em caso seme-
lhante reconheceu a existência de danos morais passíveis de reparo. 

Ao final, postulou pelo provimento do Apelo e consequente re-
forma da Sentença, para que seja julgado procedente o pedido indenizatório, a título de 
danos morais.

A Curadora da Credicard S.A – Administradora de Cartões de 
Crédito foi intimada, mas não se manifestou no prazo legal, f. 161. 

Nas contrarrazões, a TAM Linhas Aéreas S.A reafirmou os ar-
gumentos contestatórios e pugnou pelo desprovimento do apelo e consequente manu-
tenção da sentença, além da condenação da Apelante ao pagamento de custas e honorá-
rios advocatícios.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por 
inexistirem quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III, do Código de Processo 
Civil.

É o relatório.

O  Apelo  é  tempestivo  e  dispensado  o  preparo  porquanto  a 
Apelante é beneficiária da gratuidade processual, f. 14. Presentes os demais requisitos 
de admissibilidade, conheço do Recurso.

Em 16.04.2013, a  TAM Linhas  Aéreas  S.A  foi  intimada em 
19.04.2013 e peticionou trazendo argumentos que não se relacionam com o objeto dos 
autos,  f.  155/156,  para  tão  somente  em  08.01.2014  apresentar  as  contrarrazões, 
f.164/179, que por serem intempestivas, não as conheço. 

Já ultrapassada a questão da inexistência de contrato de presta-
ção de serviços apto a legitimar o lançamento de valores em sua fatura de cartão de 
crédito, versa o presente apelo sobre a não condenação em danos morais. 

O Juízo a quo certou ao julgar improcedente o pedido indeniza-
tório por danos morais, porquanto a cobrança indevida de valores, mesmo que even-
tualmente pagos, não gera, por si só, repercussão danosa capaz de justificar o reconhe-
cimento do dever de indenizar, sendo indispensável a existência de repercussão que 
cause abalo psicológico ou violação ao direito da personalidade. 

No caso dos autos, as Apeladas não realizaram insistentes co-



branças indevidas nem provocaram outras circunstâncias prejudiciais à Autora, por-
quanto a conduta se limitou a um lançamento indevido que previa o pagamento em seis 
parcelas, das quais apenas duas foram cobradas e pagas pela Apelante. 

A conduta das Apeladas, embora ilícita, não gerou dano moral, 
portanto não há o que ser indenizado, razão pela qual mantenho a sentença em todos os 
seus termos.

Isto posto, nego provimento ao Apelo.

É o meu voto.

Presidiu  o  julgamento  realizado  na  Sessão 
Ordinária desta  Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, no dia 28 de abril de 2015,  conforme Certidão de julgamento, o 
Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, dele também 
participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves da Silva. 
Presente à sessão a Exm.ª Procuradora de Justiça Dra. Jacilene 
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


