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APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E 
CANCELAMENTO DE DÉBITO. PORTADORA DE CARTÃO DE 
DEPENDENTE.  ILEGITIMIDADE  ATIVA  RECONHECIDA  NO 
PRIMEIRO  GRAU.  RECURSO.  PRETENSÃO  SOBRE  O 
CANCELAMENTO  DOS  VALORES  PERTENCENTE  AO 
TITULAR DO CARTÃO. SENTENÇA CORRETA NESTE PONTO. 
DANO MORAL. VÍTIMA DO SUPOSTO ABALO. PRETENSÃO 
ESTRANHA AO TITULAR. POSSIBILIDADE DE SER BUSCADA 
PELO  DEPENDENTE.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR 
QUANTO  A  ESTE  PONTO.  MÉRITO.  INSTAURAÇÃO  DE 
PROCESSO  CRIMINAL.  PARTE  QUE  FIGUROU  COMO 
VÍTIMA.  AUSÊNCIA  DE  ABALO  MORAL.  IMPROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO.  PRELIMINAR  ACOLHIDA  EM  PARTE  E,  NO 
MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.

“Sendo a usuária do cartão de crédito na condição de dependente 
do  titular  a  vítima  do  dano  moral,  resta  configurada  sua 
legitimidade  para  pleitear  a  respectiva  indenização  [...]”  (TJPB; 
APL 0004310-80.2012.815.0181; Quarta Câmara Especializada Cível; 
Rel.  Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira;  DJPB 21/10/2014; 
Pág. 21)

O dano moral deve traduzir-se num sentimento de pesar íntimo da 
pessoa  ofendida,  capaz  de  gerar-lhe  alterações  psíquicas  ou 
prejuízos à parte social, afetiva, de seu patrimônio moral. O fato de 
ser supostamente vítima de estelionato, bem assim de ter que ir à 
Delegacia  de  Polícia  e  figurar  em  inquérito  policial  nessa 
qualidade não enseja indenização por danos morais.



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas. 

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher parcialmente a preliminar de 
ilegitimidade ativa para anular a sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos 
termos do voto do Relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 194.

Relatório

Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem 
resolução do mérito, a ação de indenização por danos morais e cancelamento de débito 
proposta por  Elaine Barbosa de Luna em desfavor do  Hipercard Banco Múltiplo S. A. e 
Chang & Ji Mei Ltda – EPP.

Na sentença, o magistrado registrou que falece a autora legitimidade 
para  propor  a  demanda,  eis  que  somente  o  titular  do  cartão  de  crédito  guardaria  tal 
condição.

Inconformada,  recorre  a  demandante  aduzindo  ser  parte  legítima 
para propor o litígio, eis que fora a efetiva vítima do abalo psicológico, notadamente por 
ter  que figurar  nessa qualidade em processo  criminal  instaurado para apurar  possível 
crime de estelionato praticado por um terceiro, que teria utilizado seu cartão de crédito 
indevidamente.  Defende que o  objeto  da demanda é  a  indenização  por danos  morais 
causados a si, configurando o caráter personalíssimo da demanda.

No  mérito,  assegura  que  estão  presentes  os  pressupostos  da 
responsabilidade civil, bem assim que sofreu abalo psicológico em sua paz e tranquilidade 
espiritual.  Ressalta  que  as  empresas  demandadas  não  podem  se  eximir  da 
responsabilidade de  indenizar  possíveis  prejudicados  por  conta  de  fatos  ocorridos  em 
transações realizadas em seus negócios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, anulando-se a sentença 
e  julgando-se procedente o  pedido,  condenando os apelados a pagar os danos morais 
alegados.

Em sede de contrarrazões, o Hipercard Banco Múltiplo S. A. assegura 
a ilegitimidade ativa da recorrente, pleiteando, ao final, o desprovimento do recurso.

A  segunda  apelada  apresentou  contrarrazões  aduzindo  que  a 
recorrente não apontou qualquer indício de falha de sua parte e que nunca foi procurada 
para reaver o valor objeto do litígio.  Acrescenta que o Hipercard Banco Múltiplo S. A. 
devolveu o valor da compra, o que configuraria a má-fé. Ao final, pede o desprovimento 
do recurso.



Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 178 do CPC/2015.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia devolvida à Corte reside em definir, preliminarmente, 
se a autora é parte legítima para ajuizar a presente demanda.

Conforme narram os autos, a demandante possui um cartão emitido 
pela  primeira  recorrida,  na  qualidade  de  dependente.  Supostamente,  teve  seu  cartão 
utilizado  indevidamente  por  uma terceira  pessoa,  possivelmente  a  atendente  de  uma 
clínica, que não o teria devolvido e efetuado várias compras,  inclusive uma na loja da 
segunda demandada.

Narra, ainda, que teve de se deslocar a uma delegacia para narrar os 
fatos,  o  que gerou a  instauração de inquérito  policial  para  apurar  eventual  prática  de 
crime,  provocando  o  constrangimento  de  participar  do  referido  procedimento  e,  por 
consequência, importado em danos morais.

De início, destaque-se que, ao contrário do que defende na apelação, 
o pedido formulado na inicial supera o de indenização por danos morais, compreendendo 
também a anulação do débito. Tal registro é necessário porque as situações se diferem e 
possuem distintas soluções.

Quanto ao primeiro aspecto, necessário registrar que, tratando-se de 
dependente no cartão de crédito, a legitimidade para pedir o cancelamento do débito é do 
titular  do cartão,  eis  que responsável  pelos  cartões distribuídos aos  dependentes.  Não 
poderia ser diferente, na medida em que o titular é quem mantém o vínculo contratual, de 
maneira  que  os  débitos  do  cartão  de  crédito  são  de  sua  responsabilidade,  cabendo 
somente a este o direito de questionar judicialmente eventuais ilegalidades.

O  raciocínio  anterior  não  me  parece  aplicável  quanto  aos  danos 
morais, todavia. É que a causa de pedir não tem qualquer ligação com a titularidade do 
contrato firmado pelo titular. Veja-se que o pedido de indenização tem como base fática 
supostos danos morais provocados pela instauração de inquérito policial para se apurar o 
crime de estelionato, que teria sido vítima a recorrente.

Note-se, que embora a situação fática que ensejaria os danos morais 
envolva o cartão de crédito que teria como titular outra pessoa, as supostas lesões a direito 
imaterial teriam sua gênese em fato estranho à titularidade do cartão. Neste cenário, penso 
que assiste razão à recorrente quando afirma sua legitimidade ativa. Sobre o tema, aliás, 



confira-se o julgado:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  NEGÓCIO  JURÍDICO 
BANCÁRIO.  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  LEGITIMIDADE  ATIVA 
CONFIGURADA.  Desnecessária  a  emenda  da  inicial,  tendo  em 
vista que a dependente da titular do cartão, conforme narrado na 
inicial,  é  a  apontada  vítima  do  dano  moral  imputado  ao  réu. 
Portanto,  cabível  o  ajuizamento  da  ação  pela  dependente  em 
desfavor  da  instituição  financeira.  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO,  EM  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  (TJRS,  Agravo  de 
Instrumento  Nº  70043271717,  Primeira  Câmara  Especial  Cível, 
Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em 22/06/2011).

Este colegiado, por ocasião do julgamento de apelação cuja relatoria 
coube ao Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, decidiu pela legitimidade 
ativa da usuária do cartão adicional para propor demanda por danos morais:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. 
USUÁRIA  NA  CONDIÇÃO  DE  DEPENDENTE  DO  TITULAR. 
ILEGITIMIDADE  ATIVA.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO,  NOS 
TERMOS DO ART. 267, VI, DO CPC. APELAÇÃO. PRELIMINAR 
DE  LEGITIMIDADE  ATIVA.  CONSTRANGIMENTOS 
SUPORTADOS  PELA  USUÁRIA  DO  CARTÃO  ADICIONAL. 
LEGITIMIDADE  PARA  O  AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO. 
ACOLHIMENTO. ANÁLISE IMEDIATA DO MÉRITO. ART. 515, § 
3º, DO CPC. CANCELAMENTO DE SERVIÇO DE CARTÃO DE 
CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  PRÉVIO  AVISO.  DANO  MORAL 
CONFIGURADO.  DEVER  DE  INDENIZAR.  PROVIMENTO 
PARCIAL DO RECURSO. 1. Sendo a usuária do cartão de crédito 
na condição de dependente do titular a vítima do dano moral, resta 
configurada  sua  legitimidade  para  pleitear  a  respectiva 
indenização. 2. Nos casos de extinção do processo sem julgamento 
do mérito, art.  267, do CPC, o tribunal pode julgar desde logo a 
lide, se a causa versar questão exclusivamente de direito e estiver 
em  condições  de  imediato  julgamento.  (CPC,  art.  515,  §  3º)  [...] 
(TJPB; APL 0004310-80.2012.815.0181; Quarta Câmara Especializada 
Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB 
21/10/2014; Pág. 21)

Em síntese, penso que no efetivamente falece legitimidade ativa para 
a recorrente pleitear o cancelamento dos débitos, eis que estes são de responsabilidade da 
titular  do cartão  de crédito.  Entretanto,  como o  suposto  constrangimento  fora  por  ela 
suportado, não há como negar sua legitimidade para figurar no polo ativo da demanda, 
eis que a titularidade do direito à reparação por danos morais é daquele que sofre, em 
tese, os efeitos do ato ilícito.



Assim,  considerando  o  error  in  judicando,  anulo  parcialmente  a 
sentença para admitir que a autora pleiteie a indenização por danos morais, mantendo a 
decisão quanto à pretensão de cancelamento do débito..

De outro lado, considerando que o feito já se encontra em condições 
de julgamento, bem assim o que autoriza o art. 1.013, § 3º, I, do CPC, passo a examinar o 
mérito do litígio.

Como  se  sabe,  a  responsabilidade  civil  reclama,  para  sua 
configuração,  a  concorrência  de  três  elementos:  a  existência  de  conduta  omissiva  ou 
comissiva ilícita; o dano; e o nexo de causalidade que os une.

No caso dos autos, embora existam, em tese, o ato ilícito e o nexo de 
causalidade, não há dano moral a ser indenizado. O simples fato de ter que se dirigir a 
uma delegacia de polícia para relatar um possível ilícito não tem o condão de provocar na 
vítima o abalo psicológico apto a caracterizar o dano moral.

Vale  recordar  que inexiste  o  dever  de  reparar  quando  a  vítima é 
submetida a meros aborrecimentos e insatisfações, por serem fatos corriqueiros e atinentes 
à vida em sociedade e,  portanto,  incapazes de afetar o  comportamento psicológico do 
ofendido.

No caso em disceptação, é inegável o desgaste da autora em razão da 
utilização indevida do seu cartão de crédito. O incômodo sofrido, diga-se mais uma vez, é 
inquestionável, contudo, isso, por si só, não dá margem à indenização por danos morais. 

O dano moral deve traduzir-se num sentimento de pesar íntimo da 
pessoa  ofendida,  capaz  de  gerar-lhe  alterações  psíquicas  ou  prejuízos  à  parte  social, 
afetiva, de seu patrimônio moral, conforme bem delineado por Sérgio Cavalieri Filho, in 
“Programa  de  Responsabilidade  Civil”,  2ª  edição,  Ed.  Malheiros,  pág.  78,  estabelece 
verbis: 

“(...)  Nessa  linha  de  princípio,  só  deve  ser  reputado como dano 
moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação  que  fugindo  à 
normalidade,  interfira  intensamente  no  comportamento 
psicológico  de  indivíduo,  causando-lhe  aflições,  angústia  e 
desequilíbrio no seu bem-estar.”

Na falta de alguns desses elementos não se perfaz a obrigação de 
indenizar, visto que, para que alguém seja compelido a pagar indenização por dano moral 
a outrem, é preciso que, através de uma ação ou omissão, tenha ocorrido prejuízo capaz de 
violar o estado psíquico da vítima.

Para  além  disso,  ressalte-se  que  a  compra  que  gerou  a  presente 
demanda  foi  no  valor  de  R$  27,00  (vinte  e  sete  reais  -  fl.  82),  sendo  posteriormente 



creditada  na  fatura  da  promovente  (fl.  83),  o  que  afasta  qualquer  alegação  de 
constrangimento por força de cobrança indevida.

Expostas estas  considerações,  acolho parcialmente a preliminar de 
legitimidade  ativa,  anulando  a  sentença,  e,  no  mérito,  nego  provimento  ao  recurso, 
julgando improcedente o pedido. É com voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade,  acolher parcialmente a preliminar de 
ilegitimidade ativa para anular a sentença e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. 
Participaram do  julgamento  o  Exmo.  Des.  João  Alves  da  Silva,  o  Exmo.  Des.  Romero 
Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite Urquiza (com 
jurisdição plena para substituir o Exmo Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho).

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal 
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
                     Relator


