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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006782-11.2014.815.0011.
Origem : 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante     : Ítalo Rossi Costa de Miranda.
Advogados : Giuseppe Fabiano do Monte Costa (OAB/PB 9.861).
Apelado : Lojas Riachuelo S/A.
Advogado : Izabelita Guimarães Melo Santos (OAB/PB 13.283).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  PAGAMENTO  DO
VALOR  MÍNIMO.  BLOQUEIO.  PRAZO
EXÍGUO.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  MERO  DISSABOR.
DESPROVIMENTO.

- O bloqueio de cartão de crédito por prazo exíguo,
mesmo com o pagamento do valor mínimo da fatura,
não  configura  situação  geradora  de  danos  morais,
tendo em vista  que  não houve ofensa  à  sua  honra,
imagem ou integridade psíquica.

- A frustração na utilização do cartão de crédito no
estabelecimento da operadora é mero aborrecimento e
dissabores do cotidiano, não sendo capaz de ensejar a
condenação em danos morais. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ítalo Rossi Costa de
Miranda contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de
Campina  Grande,  nos  autos  da  “Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais”
ajuizada em face de Lojas Riachuelo S/A.

Na  peça  de  ingresso,  o  autor  afirmou  que  possui  cartão  de
cartão  desde  outubro  de  2013  e  efetua  o  pagamento  devidamente  no
vencimento  da  fatura,  que  é  dia  20  de  cada  mês,  contudo,  por  causa  de
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movimento  grevista  dos  funcionários  dos  Correios,  dirigiu-se  a  sede  da
promovida, no dia 21/02/2014, para efetuar o pagamento da fatura.

Em seguida, destacou que o valor da fatura com vencimento em
20/01/2014 era de R$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), mas apenas efetuou
o pagamento da importância de R$ 100,00 (cem reais), acima do mínimo.

Enfatizou  que,  no  dia  08/03/2014,  ao  se  dirigir  as  Lojas
Riachuelo  para  efetuar  compras,  foi  informado  que  seu  cartão  de  crédito
estava bloqueado, sob a alegação de que estava inadimplente com relação à
fatura do mês de fevereiro  (20/02/2014). Ao final, pugnou pelo pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Devidamente citada, a parte promovida apresentou contestação
(fls. 34/37), aduzindo que, ao contrário do afirmado pelo autor, a fatura com
vencimento  em  20/02/2014  era  de  R$  135,14,  apresentando  o  pagamento
mínimo do mesmo valor (R$ 135,14), contudo o autor pagou apenas a quantia
de R$ 100,00 (cem reais), ou seja, abaixo do mínimo. Ainda aduziu que a
fatura com vencimento em 20/03/2014 foi enviada no valor total de R$ 122,60
(cento e vinte e dois reais e sessenta centavos), cujo pagamento mínimo era de
R$ 89,72, oportunidade na qual o promovente pagou a quantia de R$ 100,00
(cem reais) em 20/03/2014 e, assim, o cartão de crédito foi desbloqueado e o
demandante realizou compras em 20/03/2014 e 23/03/2014.

Defendeu o descabimento da indenização por danos morais, por
ausência de ato ilícito e a inexistência de abalo moral. Por fim, requereu a
improcedência do pedido.

Réplica impugnatória (fls. 66/68).

Os  litigantes  foram  intimados  para  manifestação  sobre
composição amigável e interesse na produção de provas, oportunidade na qual
o autor apresentou proposta de acordo (fls. 73),  ao passo que o promovido
disse não ter interesse na conciliação (fls. 76/77).

Fazendo a entrega da prestação jurisdicional, a magistrada de
primeiro grau julgou improcedente o pedido contido na inicial (fls. 103/107),
cuja ementa passo a transcrever:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–  CONTRATO  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  –
PAGAMENTO  A  MENOR  –  INADIMPLÊNCIA
CONFIGURADA  –  CARTÃO  BLOQUEADO  –
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO  –  DANO
MORAL  INEXISTENTE  –  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO – ARQUIVAMENTO.

-  É  legítima  a  atitude  da  empresa  promovida  que
cancelou  o  cartão  de  crédito  por  encontrar-se  o
cliente  inadimplente,  efetuando  pagamento inferior
ao mínimo exigido na fatura.
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-  Ainda  que  haja  descumprimento  contratual  por
parte  da  promovida,  é  cediço  que  o  mero
inadimplemento contratual não é caracterizador de
dano  moral,  devendo  este  ser  comprovado  (STJ  –
AgInt  no  AREsp  784206/RS.  4ª  Turma.  Rel.  Min.
Raul Araújo. Julgado em 20 de março de 2017).

Irresignado, o autor interpôs Recurso Apelatório (fls. 109/116).
aduzindo que, como a fatura com vencimento em 20/02/2014 era de R$ 135,00
(cento e trinta e cinco reais) e efetuou o pagamento de R$ 100,00 (cem reais),
quitou o valor mínimo da fatura, sendo descabido o bloqueio do cartão de
crédito. Também destaca que, de acordo com a Portaria nº 3512, do Banco
Central, o valor do pagamento mínimo da fatura é de 15% do valor total, que
corresponderia a R$ 20,27 (vinte reais e vinte centavos).

Defende  o  abalo  de  ordem  moral,  devendo,  portanto,  ser
reformada a sentença com a condenação da parte recorrida à indenização.

Contrarrazões apresentadas (fls. 118/124).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 133).

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,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando à análise de
seus argumentos.

Conforme  relatado,  a  controvérsia  a  ser  apreciada  por  esta
Corte de Justiça consiste em perquirir o direito do autor à indenização por
danos morais, em virtude de bloqueio do cartão de crédito e impossibilidade
de utilização no estabelecimento da operadora (Lojas Riachuelo).

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

Apelação Cível nº 0006782-11.2014.815.0011. 3



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.

Por  conseguinte,  a  relação  contratual  estabelecida  entre  as
partes se configura típica relação de consumo, aplicando-se, dessa forma, a
responsabilidade civil objetiva, configurada  independentemente da existência
de culpa do agente, a teor do que prescreve o art. 14 do Código Consumerista,
conforme segue:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,
independentemente  da  existência  de  culpa,  pela
reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como
por informações insuficientes ou inadequadas sobre
sua fruição e riscos”.

No caso dos autos, verifica-se que a fatura com vencimento em
20/02/2014 era de R$ 135,14 (cento e trinta e cinco reais e quatorze centavos)
e o autor efetuou o pagamento de R$ 100,00 (cem reais), conforme documento
de fls. 13.

De  acordo  com  Circular  nº  3.512,  do  Banco  Central,  mais
especificamente o art. 1º,  “o valor mínimo da fatura do cartão de crédito a
ser pago mensalmente não pode ser inferior ao correspondente à aplicação,
sobre o saldo total da fatura, dos seguintes percentuais: I – 15%, a partir de
1º de junho de 2011”.

Levando-se  em  consideração  o  valor  total  da  fatura  com
vencimento em 20/02/2014, o valor mínimo para pagamento era de R$ 20,27,
sendo que o autor efetuou o pagamento de R$ 100,00.

Nesse  caso,  entendo,  mesmo  que  o  bloqueio  do  cartão  seja
indevido, o autor realizou compras nos dias 20/03/2014 a 23/03/2014 com o
cartão de crédito (fls. 49), razão pela qual tal conduta não é passível de gerar
abalo moral e psíquico conforme quer entender o 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 o bloqueio de cartão de crédito de
uma loja de departamento por curto espaço de tempo e que somente é utilizado
naquele estabelecimento 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).

Vejamos  também  os  ensinamentos  do  autor  Sílvio  de  Salvo
Venosa:

“Não  é  também  qualquer  dissabor  comezinho  da
vida que pode acarretar a indenização. Aqui, também
é importante o critério objetivo do homem médio, o
bônus  pater  famílias:  não  se  levará  em  conta  o
psiquismo do homem excessivamente sensível, que se
aborrece com fatos diuturnos da vida, nem o homem
de pouca ou nenhuma sensibilidade, capaz de resistir
sempre às rudezas do destino. Nesse campo, não há
fórmulas  seguras  para  auxiliar  o  juiz.  Cabe  ao
magistrado  sentir  em  cada  caso  o  pulsar  da
sociedade  que  o  cerca.  O  sofrimento  como
contraposição reflexa da alegria é uma constante do
comportamento  humano  universal.”  (VENOSA,
Sílvio de Salvo. Direito civil: responsabilidade civil.
3. ed. São Paulo: Atlas, 2003, p. 33).

Partindo dessa premissa, entendo que a conduta acima narrada
não configura o dano moral. Outrossim, não há registro nos presentes autos de
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inclusão do nome do autor nos cadastros de restrição ao crédito, bem como de
que houve publicidade do bloqueio, o qual se restringiu unicamente às partes. 

Assim  sendo,  ainda  que  seja  reconhecido  que  a  empresa
bloqueou indevidamente o 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  dos  Tribunais
Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS DE CARTÃO DE
CRÉDITO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO DE
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE SITUAÇÃO
VEXATÓRIA  OU  HUMILHANTE  ADVINDA  DA
IMPOSSIBILIDADE  DE  UTILIZAÇÃO  DO
CARTÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. I
-  O  bloqueio  do  cartão  de  crédito,  sem  qualquer
justificativa  plausível  para  tal  procedimento,
configura  falha  na  prestação  de  serviços  da
instituição financeira e autoriza a determinação de
desbloqueio da tarjeta, sob pena de multa diária. II -
Não  obstante,  a  simples  inviabilidade  de  utilizar
cartão de crédito como meio de pagamento, por si
só,  não acarreta dano moral,  a menos que seja o
usuário  exposto  a  situação  vexatória  ou
constrangedora  excepcional,  a  qual  não  restou
configurada  neste  caso. APELAÇÃO
PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ/RS, Apelação Cível
Nº  70076564541,  Vigésima  Quarta  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Cairo  Roberto
Rodrigues Madruga, Julgado em 28/02/2018).

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRAZO
EXÍGUO  -  DANOS  MORAIS  -  NÃO
CONFIGURAÇÃO  -  MERO  ABORRECIMENTO.  
-  A  despeito  dos  dissabores  experimentados  pela
pasrte,  ao  vivenciar  a  frustração  de  não  poder
utilizar seu cartão de crédito pelo período de 15 dias,
por  bloqueio  havido  em  razão  de  motivo
desconhecido,  tal  fato  não  configura  situação
geradora de danos morais, na medida em que não
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sofreu  nenhuma  lesão  à  sua  honra,  imagem  ou
integridade psíquica. 
- O bloqueio de cartão de crédito por parte que gera
a  impossibilidade  de  utilização  por  seu  titular,  se
trata  de  mero  aborrecimento,  não  sendo  capaz  de
ensejar em prol deste último a indenização de cunho
moral postulada na peça exordial do feito.
-  A  configuração  do  dano  moral  demanda  que  a
conduta atinja de forma relevante a esfera moral da
vítima,  provocando-lhe  dor,  sofrimento  ou
humilhação, situação que não se verifica no caso em
análise. (TJMG- Apelação Cível  1.0000.17.080474-
4/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  07/02/2018,
publicação da súmula em 15/02/2018) 

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.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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