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ACÓRDÃO
 

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0015128-58.2008.815.0011.
ORIGEM: 8.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande. 
RELATOR:  Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para substituir o Des. Romero Marcelo  
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Otacílio Batista Flor. 
ADVOGADO: Francisco Eudo Brasileiro. 
APELADO: Marcadinho Farias Ltda.
ADVOGADA: Jessica Rocha Cavalcanti. 
APELADO: Unicard Banco Múltiplo S.A.
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior.

EMENTA: APELAÇÃO.  INDENIZATÓRIA.  DANO MORAL E MATERIAL. 
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO 
DANO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

Não havendo  prova  do  adimplemento  do  Autor,  em relação  ao  débito  que  deu 
origem ao bloqueio do cartão de crédito, não o que se falar em falha na prestação de 
serviços apta a ensejar dano moral e material. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação 
Cível n.º 0015128-58.2008.815.0011, em que figuram como partes Otacílio Batista 
Flor, Mercadinho Farias Ltda. e Unicard Banco Múltiplo S/A..

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e negar-
lhe provimento.

VOTO.

José  Coelho  da  Nóbrega  Neto interpôs  Apelação contra  a  Sentença 
prolatada pelo Juízo 8.ª  Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f. 78/81, nos 
Autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Reparação de Danos Materiais 
por ele intentada em desfavor do Mercadinho Farias Ltda. (Rede Compras II) e do 
UNICARD Banco Múltiplo S.A., que julgou o pedido improcedente, ao fundamento 
de que não houve a comprovação do alegado dano moral e patrimonial.

Em suas razões, f. 83/86, alegou que faz jus ao recebimento de indenização 
por  danos morais,  porquanto,  apesar  de  ter  realizado o pagamento  da  fatura  do 
Cartão de Crédito Super Compras n.º 922.439.000.063.0264, no valor de R$ 243,35, 
no dia 09/03/2008, antes mesmo do seu vencimento, o cartão foi bloqueado, o que 
lhe ocasionou grande transtorno e constrangimento, tendo em vista que ao tentar 
realizar  compras  no  próprio  Estabelecimento  Recorrido,  no  dia  26/03/2008,  foi 
impedido de finalizá-la, ao argumento de que não houve o adimplemento da fatura 
correspondente a março/2008.



Argumentou que igualmente restou configurado o dano material, porquanto, 
mesmo tendo efetuado o pagamento da fatura,  realizou um segundo pagamento, 
naquele valor de R$ 243,35 acrescido de uma taxa de R$ 18,16.

Requereu  o  provimento  do  recurso  para  que  a  Sentença  seja  reformada 
condenando os Apelados ao pagamento de indenização por dano moral.

Intimados, f.89, as recorridas não apresentaram Contrarrazões, Certidão de f. 
92.

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

O  Recurso  é  tempestivo  e  o  preparo  dispensado,  por  ser  o  Apelante 
beneficiário da gratuidade processual, f. 17.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

A pretensão recursal não logra êxito. 

A narrativa de constrangimento por causa do bloqueio do cartão de crédito, 
por si só não constitui dano à esfera extrapatrimonial do Apelante, porquanto, como 
bem decidiu o Juízo, o comprovante de f. 11 e o extrato da corrente de f. 12, apenas  
comprovam que houve a realização de uma compra, paga em débito na sua conta 
bancária. 

Tais  documentos  não  comprovam  o  efetivo  pagamento  da  fatura 
correspondente  ao  período  de  março/2008,  do  Cartão  de  Crédito  de  n.º 
922.439.000.063.0264,  tendo  em vista  que,  repetindo,  o  de  f.  11  corresponde à 
efetivação de uma compra feita naquele valor de R$ 243,35, em 09/03/2008, e de f. 
12, a um débito em idêntico valor na conta corrente do Apelante, em 10/03/2014, 
sem, entretanto, fazer qualquer referência à sua origem.

A correspondência encaminhada ao Apelante em que informa o bloqueio do 
limite do cartão, f. 14, foi com a data de 20/03/2008, cobrando, inclusive, o mesmo 
valor de R$ 243,35, e, ao contrário do alegado, sem o acréscimo da taxa de R$ 
18,16. 

O comprovante de pagamento do Cartão que se encontra nos autos é com a 
data  de  26/03/2008,   f.  13,  pelo  que,  não  havendo  prova  do  adimplemento  do 
Apelante, não há o que se falar em falha na prestação de serviços apta a ensejar o 
dano moral.

Colaciono julgados do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

Consumidor.  Responsabilidade  civil.  Inscrição  devida  no  SPC.  Culpa 
exclusiva do consumidor. Ausência de comprovação do pagamento. Danos 
morais afastados. Sentença reformada. Recurso provido (TJ/RS, Recurso 
Cível  Nº  71003860806,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas 
Recursais, Rel. Carlos Francisco Gross, julgado em 25/06/2013). 

CONSUMIDOR, REPARAÇÃO DE DANOS. CARTÃO DE CRÉDITO. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DE  PARCELAMENTO  DA 



DÍVIDA.  INSCRIÇÃO  LEGITIMA.  DANO  MORAL  NÃO 
CONFIGURADO. Não logrando os autos evidenciar que a parcela que 
originou a inscrição do autor em banco de dados teria sido englobada no 
parcelamento relativo a acordo levado a efeito com a ré, afigura-se lícita a 
inscrição de seu nome em cadastro protetivo de crédito. Inteligência do 
art. 333, inc. I, do CPC. Inscrições notificadas em 17/02/2012 (fls. 13 e 
16),  cingindo-se  o  demandante  a  acostar  faturas  correspondentes  aos 
meses de março (fl. 12) e abril (fl. 15) de 2012, restando, assim, ausente 
evidenciação  da  afirmada  adimplência,  pois  pendente  comprovação  de 
pagamento de algumas faturas pregressas. Afigurando-se lícita a inscrição 
do requerente em organismo de proteção creditícia, inviável a indenização 
extrapatrimonial  pretendida.  Sentença  mantida  por  seus  próprios 
fundamentos.  RECURSO  IMPROVIDO  (TJ/RS,  Recurso  Cível  Nº 
71004399150,  Primeira  Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Rel. 
Marta Borges Ortiz, julgado em 26/11/2013)

Igualmente, não o que se falar em indenização por dano material, porquanto 
o Recorrente não comprovou o alegado pagamento em duplicidade da fatura no 
referido valor de R$ 243,35, muito menos com o pagamento de taxa extra, razão 
pela qual mantenho a Sentença em todos seus termos. 

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 04 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva).  Presente à sessão o Exm.º 
Procurador de Justiça Dr. Amadeus Lopes Ferreira.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator


