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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. COBRANÇA ANTECIPADA DE TÍTULO DE
CAPITALIZAÇÃO.  SUPOSTA  INSUFICIÊNCIA  DE
SALDO.  RECUSA  DE  CARTÃO  DE  DÉBITO.
ALEGAÇÃO  DE  ABALO  PSÍQUICO.  ACERVO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA  AMPARAR  A
REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO
DOS  FATOS  ALEGADOS.  EXEGESE DO  ARTIGO
333, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE. MANUTENÇÃO  DO
“DECISUM”.  DESPROVIMENTO  DA  SÚPLICA
APELATÓRIA.

-  Nos termos  do art.  333,  I,  do CPC/73,  o  ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito.
Assim, se ele não se desincumbe desta obrigação, deixando
de instruir o processo com os documentos necessários, não
pode o Juiz,  através  de sua imaginação,  aplicar  o pretenso
direito ao caso concreto que lhe fora submetido.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele  que  o  sofreu,  onde  não  havendo  prova  de  tal
situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

- “CONSUMIDOR. Apelação cível. Ação de indenização por
danos  morais  e  materiais.  Procedência  parcial.
Irresignação. Dano moral. Inocorrência. Cobrança indevida.
Cartão  de  crédito.  Mero  aborrecimento.  Dano  material.
Ausência  de  comprovação  do  efetivo  prejuízo  material.
Desprovimento do recurso. A simples cobrança indevida na
fatura  do  cartão  de  crédito  por  si  só,  sem  qualquer
negativação, não configura dano moral e sim mero dissabor
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comum à vida cotidiana. Assim, caberia ao apelante fazer prova
dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, do cpc), vez que
“quod non est in actis, non est in mundo” (aquilo que não está nos
autos, não existe no mundo), razão pela qual não procede a sua
irresignação.”  (TJPB;  APL  0028457-64.2013.815.0011;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB
16/12/2015) 

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Alan  Gomes  Patrício, desafiando
sentença proferida pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Rescisão
Contratual c/c Indenização por Danos Morais, movida em desfavor do  Bradesco Capitalização
S/A.

Na sentença de fls. 101/106, o magistrado de primeiro grau julgou improcedentes  os
pedidos formulados na exordial, considerando que não ficou demonstrada a culpa do promovido e a
situação vexatória suscitada pelo autor.

Inconformado, o promovente apelou (fls. 107/121), asseverando que possuía quantia
suficiente para o adimplemento do seu consumo em lanchonete, mas que em razão da instituição
financeira  demandada  antecipar  desconto  referente  a  mensalidade  de  título  de  capitalização,
ocasionou  insuficiência  de  saldo  na  sua  conta,  passando  por  grande  constrangimento  ao  não
conseguir quitar com seu débito no mencionado estabelecimento.

Por conseguinte, suscita a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços e a
necessidade da inversão do ônus probatório.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja acolhido o pleito
indenizatório constante da peça vestibular, este na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais),
bem como pugna pela rescisão do contrato de capitalização.

Contrarrazões às fls. 132/135.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o caso de
ofertar parecer,  em virtude da ausência de interesse público na demanda, conforme cota de fls.
142/143.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

Inicialmente, destaco que os requisitos de admissibilidade do recurso obedecerão as
regras  e  entendimentos  jurisprudenciais  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  porquanto  a
irresignação foi interposta em face de decisão publicada antes da vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal de
Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com fundamento  no  CPC/1973 (relativos  a
decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os
requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações  dadas,  até  então,  pela  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça.”

Pois bem.

Cuida-se de ação de rescisão contratual e indenização por danos morais, em razão
dos supostos abalos psíquicos causados por cobrança antecipada realizada pelo promovido,  que
teria ocasionado insuficiência de saldo na conta do autor, resultando na rejeição do seu cartão de
débito  e,  consequentemente,  em  situação  vexatória,  posto  não  conseguir  adimplir  com  o  seu
consumo em uma lanchonete.

Prima facie,  a título de melhor esclarecimento dos fatos,  transcrevo passagem da
sentença (fls. 101/106),  prolatada pelo juiz de primeiro grau, haja vista o ilustre magistrado ter
abordado com maestria o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“Afirma o autor que o simples erro de data relacionado ao desconto do
título  de  capitalização  fez  com que  ele,  assim,  como sua  namorada,
passassem  por  situação  vexatória  perante  todos  os  clientes  e
funcionários  que  ali  estavam,  provocando-lhes  constrangimentos  e
sentimentos de angústia imensurável.
In  casu,  observa-se  que,  ao  contrário  do  que  foi  narrado  pelo
promovente,  não  foi  em  virtude  do  desconto  realizado  para  o
adimplemento do título de capitalização que o seu cartão foi rejeitado no
momento  de  pagamento  da  conta  da  lanchonete,  eis  que,  conforme
extrato  de  fl.  18,  colacionado  pelo  próprio  suplicante,  havia  saldo
suficiente em sua conta-corrente.
Tal  motivo  já  é  suficiente  para  a rejeição da  indenização por danos
morais pleiteada.
Observe-se que, ainda que este juízo considere que a impossibilidade de
pagamento  seu  deu  em  virtude  de  falha  na  prestação  do  serviço,  o
pedido do autor não deve prosperar, eis que inexiste, in casu, prova dos
danos morais alegados.
Ora, o único documento que o suplicante juntou consiste em nota fiscal
de compra dos lanches (fl. 20). No entanto, não há elementos aptos à
comprovação de que o cartão do autor foi recusado, de que foi repetida
a  operação  por  cinco  vezes,  ou  de  que  a  namorada  do  promovente
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permaneceu na lanchonete enquanto ele foi na casa de um amigo pedir
dinheiro emprestado.
Tal  comprovação  poderia  ser  realizada  através  de  documentos
emanados  pela  lanchonete,  ou  através  da  produção  de  prova
testemunhal,  o  que,  no  entanto,  não  foi  requerido  pelo  autor. -  (fls.
103/104).

Nesse diapasão, não restam dúvidas quanto à desnecessidade da reparação pecuniária
correspondente  ao  suposto  constrangimento  suportado  pelo  promovente,  tão  bem eximido  pelo
julgador “a quo”.

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito, o que
não aconteceu “in casu”. 

Dito isto, frise-se, por oportuno, que o requerente,  objetivando provar o alegado,
carreou  apenas  cópia  do  extrato  de  sua  conta-corrente  (fls.  18)  e  nota  fiscal  da  compra  na
lanchonete (fls. 20), documentos inconclusivos, que não possuem condão de evidenciar o efetivo
constrangimento moral alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus probandi ao demandante, nos termos
do art. 333, I, do Estatuto Processual Civil/73, este não se desincumbiu deste requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é  peculiar,
esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos, in  "Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do ônus
da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O ônus da prova
incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito  do  autor.  De  tal  forma,  adotou  a  teoria  de  Carnelutti,
estabelecida no seguinte princípio: 'Quem opõe uma pretensão em juízo
deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve,
por seu lado, provar os fatos do quais resulta; em outros termos - quem
aciona deve provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato
ou  fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Acerca  da  questão,  colaciono  jurisprudência  do  nosso  Egrégio  Tribunal  de
Justiça: 

“CONSUMIDOR.  Apelação  cível.  Ação  de  indenização  por  danos
morais  e  materiais.  Procedência  parcial.  Irresignação.  Dano  moral.
Inocorrência.  Cobrança  indevida.  Cartão  de  crédito.  Mero
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aborrecimento.  Dano material.  Ausência  de  comprovação do  efetivo
prejuízo  material.  Desprovimento  do  recurso.  A  simples  cobrança
indevida  na  fatura  do  cartão  de  crédito  por  si  só,  sem  qualquer
negativação, não configura dano moral e sim mero dissabor comum à
vida  cotidiana.  Assim,  caberia  ao  apelante  fazer  prova  dos  fatos
constitutivos do seu direito (art. 333, I, do cpc), vez que “quod non est
in actis, non est in mundo” (aquilo que não está nos autos, não existe
no mundo), razão pela qual não procede a sua irresignação.” (TJPB;
APL  0028457-64.2013.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 16/12/2015)  (Grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA
DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA
IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.  COBRANÇA  INDEVIDA.
EXISTÊNCIA. REFORMA DA SENTENÇA. CANCELAMENTO DO
CARTÃO DE CRÉDITO.  DANOS MORAIS.  ÔNUS PROBATÓRIO
QUE  INCUMBE  AO  AUTOR.  ART.  333,  I,  CPC.  SENTENÇA
MANTIDA.  PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO. Não  havendo
comprovação efetiva de abalo à honra da parte, não há que se falar em
indenização,  porquanto  o  grau de  aborrecimento  e  constrangimento
não serve para configurar o dano,  mas sim para quantificá-lo.  Nos
termos do art.  333,  i1,  do CPC,  o ônus da prova incumbe ao autor
quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.” (TJPB;  APL  0101414-
04.2010.815.0000;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Abraham
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 16/10/2014; Pág. 17) Grifo nosso.

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DIREITO  DO
CONSUMIDOR. FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA
INDEVIDA.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.  DESCABIMENTO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO DA
DÍVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  ART.  557,
CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO AOS RECURSOS. Para que se
caracterize  a  obrigatoriedade  de  devolução  em  dobro,  prevista  no
parágrafo  único  do  art.  42,  do  CDC,  é  necessário  que  ocorra  uma
cobrança  irregular  (pelo  fornecedor)  e  o  pagamento  indevido  (pelo
consumidor),  não  se  aplicando  a  norma  quando  inexiste  menção  ao
efetivo pagamento. Não há qualquer elemento nos autos indicando que
a cobrança indevida tenha causado maiores transtornos à parte autora,
sendo que sequer houve inscrição negativa. A situação enfrentada pela
parte requerente não ultrapassou a esfera do mero dissabor.  Ante a
inexistência  de  provas  a  comprovar  os  danos  morais  no  evento,
imperativa a improcedência do pedido, a teor do disposto no art. 333, I,
do  código  de processo  civil.  O relator  negará  seguimento  a recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto com Súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal superior. (CPC,
art. 557, caput) em razão das considerações tecidas acima, com fulcro
no  artigo  557,  caput,  do  CPC,  nego  seguimento  aos  recursos
apelatórios,  mantendo  incólumes  todos  os  termos  da  sentença
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objurgada.” (TJPB;  APL  0020937-87.2012.815.0011;  Rel.  Des.  Miguel  de
Britto Lyra Filho; DJPB 02/09/2014; Pág. 8) (Grifo nosso).

“AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO
AUTOR EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO.  SUPOSTA
CLONAGEM  DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  CÍVEL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.
DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  DIREITO
CONSTITUTIVO DO AUTOR. ART. 333, I, DO CPC. ATO ILÍCITO
NÃO  COMPROVADO.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO
CONFIGURADO.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.  Nos  casos
sujeitos ao microssistema consumerista, a inversão do ônus da prova
em  favor  do  consumidor  depende  da  prévia  demonstração  da
verossimilhança  das  alegações  por  ele  formuladas,  caso  contrário,
incumbe ao autor o ônus de comprovar suas afirmações, nos termos do
art.  333,  I,  do  CPC.  Ausente  a  prova  do  ato  ilícito,  requisito
indispensável  para  a  responsabilidade  civil,  não  há  que  se  falar
reparação  por  danos  materiais  ou  extrapatrimoniais. (TJPB;  AC
0000597-68.2011.815.0881;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 11/04/2014; Pág. 24) (Grifo nosso).

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual civil. Responsabilidade civil. Código do Consumidor. Ônus
da prova. Inexistência de provas dos fatos alegados na petição inicial.
Decisões  anteriores  fundadas  nas  provas  acostadas  aos  autos.
Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não  comprovação  dos
alegados  danos  materiais  e  morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe a
prova dos atos constitutivos de seu direito. - Em que pese a indiscutível
aplicação  da  inversão  do  ônus  da  prova  ao  CDC,  tal  instituto  não
possui  aplicação absoluta.  A inversão deve  ser  aplicada “quando,  a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou  quando  for  ele
hipossuficiente,  segundo  as  regras  ordinárias  de  experiências”.  -
Entenderam  as  instâncias  ordinárias,  após  análise  das  provas  dos
autos,  que  o  recorrente  não  comprovou  as  falhas  na  prestação dos
serviços contratados. Necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório.  Óbice  da  Súmula  7  do  STJ.  -  O  recorrente  não
provou a ocorrência de vícios no serviço que pudessem lhe conferir
direito  a  uma indenização  por  danos  materiais  ou  morais.  Recurso
especial  não  conhecido”. (Resp  741393/PR  –  RELATORA  MINISTRA
NANCY ANDRIGHI – TERCEIRA TURMA – JULG. EM 05/08/2008). (Grifo
nosso)

Do mesmo  modo,  compreendo  ser  incoerente  a  rescisão  contratual  pela  simples
cobrança a destempo, ainda mais considerando a juntada de extrato referente apenas ao período de
julho de 2013, impossibilitando a verificação das datas dos recolhimentos concernentes aos meses
anteriores.

Diante do exposto, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, mantendo-se
a sentença em todos os seus termos.

Desembargador José Ricardo Porto
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É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J12/R02
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