
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE  DO  DES. OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0014044-22.2015.815.2001.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 9ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Apelante        : Mércia Pontes Alves.
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva (OAB/PB 11.589);
                           Nathalia Dias de Barros (OAB/PB 17.925-B).
Apelado : Avianca Linhas Aéreas Ltda.

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
COBRANÇA  INDEVIDA  NA  FATURA  DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  MERO  DISSABOR.
NÃO  CONFIGURAÇÃO  DO  DEVER  DE
INDENIZAR. DESPROVIMENTO DO APELO.

-  Para  que  se  reste  configurado  o  dano  moral,  é
necessária a demonstração de uma situação que inflija
no autor uma dor profunda, e não um mero dissabor,
causado  pelos  transtornos  do  dia  a  dia.  Logo,  a
cobrança indevida feita pela  empresa, embora ilícita,
não dá ensejo à responsabilização civil, tratando-se de
mero aborrecimento.

-  Com efeito,  no  caso  concreto,  o  apelante  não se
desincumbindo  de  comprovar  efetiva  violação  aos
direitos  da  personalidade.  Ausente,  pois,  um  dos
pressuposto necessários ao cabimento da indenização
por danos morais.

- Desprovimento do apelo.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.
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Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Mércia  Pontes
Alves em face de sentença prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca
da Capital, nos autos da Ação de Indenização por danos materiais ajuizada
em face da Avianca Linhas Aéreas Ltda.

Na peça de ingresso, a promovente alegou que foi surpreendida
com a cobrança de passagem aérea em seu cartão de crédito, oportunidade na
qual  entrou  em contato  com a  empresa  promovida  para  informar  que  não
realizou a compra, mas não foi solucionado o impasse.

Ao final, pugnou pela procedência do pedido para declaração
de inexistência do débito e ao pagamento de indenização por danos morais. 

Pleito de tutela antecipada deferido no sentido de determinar
que a parte demandada se abstivesse de inserir o nome da autora nos cadastros
de proteção ao crédito (fls. 23).

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  deixou  transcorrer  o
prazo in albis sem apresentação de defesa (fls. 25).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido autoral:

“Isto  posto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE OS PEDIDOS DA PARTE AUTORA,
acolhendo  a  inexistência  do  débito  cobrado  pela
promovida à promovente, ainda, REJEITO o pedido
de  condenação  em  danos  morais,  tendo  o  fato
configurado mero aborrecimento.

Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários  sucumbenciais,  no  importe  de  R$
1.000,00 (mil reais), conforme determina o art.  85,
§2º c/c 86, ambos do CPC/15. Custas devidamente
quitadas,  haja  vista  o  deferimento  de  gratuidade
judiciária (fl. 23). Decorrido o prazo para recurso,
certifique-se e arquivem-se os autos com a baixa na
distribuição”. (fls. 29v).

Irresignada, a demandante interpôs a presente Apelação Cível
(fls. 31/37), aduzindo, em suma, que foi efetivada cobrança indevida em sua
fatura  de  cartão  de  crédito  decorrente  de  compra  de  passagem  aérea  não
realizada, sendo, portanto, cabível a indenização por danos morais. 

Destaca  que  tal  comportamento  gerou  desconforto,  não  se
tratando de mero dissabor, assim como defende que não é exigível a inscrição
indevida em cadastros de inadimplentes ou outra forma vexatória de cobrança
para ensejar a responsabilização pelos danos morais sofridos.

Ressalta ser razoável a fixação do valor indenizatório em R$
10.000,00. Por fim, pugna pela reforma da sentença.
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Ausência de contrarrazões (fls. 40v).

A  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  opinando  pelo
prosseguimento do recurso sem manifestação meritória (fls. 44).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
recurso e passo à sua análise. 

Como pode  ser  visto  do  relatório,  pretende  o  autor,  através
desta irresignação apelatória, a modificação do julgado no sentido de condenar
a parte contrária em indenização por danos morais, em virtude da cobrança
indevida de passagem aérea inserida no seu cartão de crédito.

Pois  bem.  Em  se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Neste sentido dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar
dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano e a culpa.

A cobrança feita pela empresa apelada, embora indevida, não é
passível de gerar abalo moral e psíquico conforme quer entender a insurgente.
O  mero  dissabor,  ocasionado  pelas  contrariedades  do  cotidiano,  não  se
confunde com o dano moral, que se caracteriza pela lesão aos sentimentos, ao
atingir  a  subjetividade  das  pessoas,  causando-lhes  inquietações  espirituais,
sofrimentos, vexames, dores e sensações negativas.
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 Para que se reste  configurado o dano moral,  é  necessária  a
demonstração de uma situação que inflija no autor uma dor profunda, e não
um mero dissabor, causados pelos transtornos do dia a dia, como ocorre nos
presentes autos. Frise-se, mais uma vez, que a cobrança enviada à recorrente
trata-se tão somente um mero aborrecimento, que lhe causou irritabilidade,
mas que não teve o condão de gerar-lhe constrangimento e, por consequência,
a reparação por danos morais.

Sobre o tema, leciona Sérgio Cavalieri Filho: 

“Dano  moral  é  a  lesão  de  um bem integrante  da
personalidade; violação de bem personalíssimo, tal
como a honra, a liberdade, a saúde,  a integridade
psicológica,  causando  dor,  vexame,  sofrimento,
desconforto  e  humilhação  à  vítima,  não  bastando
para  configurá-lo  qualquer  contrariedade.  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 do indivíduo, causando-
lhe  aflições,  angústia  e  desequilíbrio  em  seu  bem
estar.  Mero  dissabor,  aborrecimento,  mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita  do  dano  moral”  (In Programa  de
Responsabilidade  Civil,  5ª  edição,  Malheiros  p.
93/98).

Partindo dessa premissa, entendo que  a simples  cobrança  não
configura o dano moral. Outrossim, não há registro nos presentes autos de
inclusão do nome da autora nos cadastros de restrição ao crédito, bem como de
que  houve  publicidade  das  cobranças  indevidas,  as  quais  se  restringiram
unicamente às partes. 

Assim  sendo,  mesmo  sendo  reconhecido  que  a  empresa
promovida efetuou cobrança indevida de passagem aérea em cartão de crédito,
tal  fato  não  implica  dano  moral  indenizável,  a  não  ser  que  restasse
sobejamente  demonstrado  que  os  transtornos  sofridos  causaram  aflição,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar, o que, efetivamente, não ocorreu.

Ora, nem todo desconforto experimentado pela parte enseja o
reconhecimento de dano moral, posto que, se assim fosse, qualquer fato que
destoasse  da  vontade  de  seu  agente,  em regra,  poderia  legitimar  o  pedido
indenizatório.

No  mesmo  sentido,  colhem-se  precedentes  desta  Corte  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  JURÍDICA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  PROCEDÊNCIA
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PARCIAL.  RELAÇÃO  JURÍDICA  E  DÍVIDA
DECLARADAS  INEXISTENTES.  DANO  MORAL
NÃO  RECONHECIDO.  INSURGÊNCIA  DA
PROMOVENTE.  COBRANÇA  INDEVIDA.
AUSÊNCIA  DE  EXCESSO  CAPAZ  DE  GERAR
DANO DE ORDEM MORAL. NEGATIVAÇÃO NÃO
REALIZADA.  ATO  ILÍCITO  AFASTADO.
COMPROVAÇÃO  DO  DANO.
IMPRESCINDIBILIDADE.  PRECEDENTES.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. - A inexistência de negativação
do nome da promovida e a falta de comprovação do
dano  e  da  abusividade  na  cobrança  impedem  o
reconhecimento  do  ato  ilícito  supostamente
praticado  pela  empresa  promovente  e,  em
consequência,  afastam  a  possibilidade  de
condenação ao pagamento de indenização por danos
morais. - Do STJ: "A cobrança indevida de serviço
de telefonia, quando não há inscrição em cadastro de
inadimplentes,  não gera presunção de dano moral,
sendo imprescindível a sua comprovação." (AgRg no
REsp 1537146/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
27/10/2015,  DJe  03/11/2015).   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00017029820138150141,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA DAS  NEVES  DO
EGITO DE ARAUJO DUDA FERREIRA , j. em 01-
08-2017).

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  -  COBRANÇAS  INDEVIDAS  EM
FATURAS  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  -
PAGAMENTO  -  SENTENÇA  JULGADA
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  -
IMPROCEDÊNCIA  QUANTO  AOS  DANOS
MORAIS  -  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ABALO
EXTRAPATRIMONIAL  -  MERO  DISSABOR  -
SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL
DOMINANTE  NESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  -
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Para  a
responsabilização  por  ato  ilícito,  imprescindível  a
coexistência  dos  seguintes  requisitos:  (i)  conduta
culposa  ou  dolosa,  (ii)  dano  e  (iii)  nexo  de
causalidade entre o comportamento do ofensor e o
abalo perpetrado à vítima, conforme inteligência do
artigo186 c/c  art.  927 do Código Civil.  O fato de
cobrar-se  indevidamente  por  meio  de  fatura  de
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cartão de crédito, ainda que seja desagradável, não
caracteriza, por si só, ofensa ao patrimônio subjetivo
do  indivíduo,  devendo  a  pretensão  judicial  estar
acompanhada de provas irrefutáveis do abalo, o que
não  ocorreu  na  espécie.   (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00064854820148152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 18-07-
2017). 

PRELIMINAR.  APELAÇÃO.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO.  COBRANÇA  INDEVIDA  NA
FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA
QUE  RECONHECE  O  MERO  DISSABOR.
ALEGAÇÃO  DO  APELANTE  NO  SENTIDO  DE
QUE  O  ATO  LHE  OCASIONOU
CONSTRANGIMENTOS.  GRAUS  DE  VIOLAÇÃO
DA  NORMA.  MOTIVAÇÃO  DA  SENTENÇA
IMPUGNADA  NAS  RAZÕES  RECURSAIS.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
INOCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.  As  razões  recursais
devem atacar os fundamentos da decisão para tentar
obter sua reforma, sob pena de não conhecimento do
recurso.  APELAÇÃO.   CARTÃO  DE  CRÉDITO.
ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA  INDEVIDA  NA
FATURA.  DESCONTOS  ESTORNADOS  PELA
ADMINISTRADORA DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
LESÃO  TÃO  SOMENTE  NA  ÓRBITA
PATRIMONIAL.  ATO  QUE  NÃO  ULTRAPASSA  A
ESFERA  DO  MERO  DISSABOR.
DESPROVIMENTO .  .1  ,  A cobrança  indevida  na
fatura  de  cartão  de  crédito,  ocorrendo  o  estorno,
soluciona-se no âmbito patrimonial, não ultrapassa
da  esfera  do  mero  dissabor,  e,  por  consequência,
resta ausente a caracterização do dano moral. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00206624620098150011,  3ª  Câmara  cível,  Relator
Desa. Maria das Graças Morais Guedes , j. em 24-07-
2014).

Destarte,  não  se  verifica  o  dano,  pressuposto  necessário  à
percepção  de  indenização,  pois  a  simples  irritação  ou  aborrecimento  não
devem  ser  compensados  pecuniariamente,  sob  pena  de  banalização  do
instituto.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À  APELAÇÃO,
mantendo incólume todos os termos da sentença vergastada.

É COMO VOTO.
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Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Des. Oswaldo Trigueiro
do  Valle  Filho.   Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz  convocado,  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. Presente ao julgamento, a
Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de
Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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