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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. FATOS CONSIDERADOS, 
PELO  AUTOR,  COMO  ILÍCITOS  E  CAUSADORES  DE 
DANOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA 
OCORRÊNCIA  DOS  FATOS.  ANÁLISE  DOS 
PRESSUPOSTOS  DA  RESPONSABILIDADE  CIVIL 
PREJUDICADA.  RECURO  MANIFESTAMENTE 
IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO ART. 577, CAPUT, DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SEGUIMENTO NEGADO. 

Não  cabe  a  condenação  da  instituição  financeira  ao 
pagamento  de  danos  morais  ou materiais  quando a  parte 
autoral  não  comprova  o  acontecimento  dos  fatos,  por  ela 
considerados ilícitos e em decorrência dos quais afirma ter 
sofrido dano.  

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Apelação Cível interposta por Rayfranci Camilo 
Diniz contra  sentença  prolatada  pelo  juízo  da  7ª  Vara  Cível  da  Comarca  de 
Campina Grande-PB, fls. 74/76, que – nos autos da ação de indenização por danos 
morais, ajuizada pelo apelante em desfavor do  BANCO SANTANDER BRASIL 
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S/A, julgou improcedente o pedido inicial, por compreender que, tendo em vista a 
instituição financeira ter “negado a ocorrência do fato constitutivo do direito da autora”, 
caberia à promovente “produzir a prova dos fatos sobre os quais repousa a causa de pedir  
próxima ( … ) de cujo ônus não se desincumbiu.”.

Em  suas  razões,  fls.  86/90,  relata  que  passou  por  sérios 
transtornos  durante  “alguns  dias”  quando  estava  fora  da  cidade  de  Campina 
Grande  à  trabalho,  tendo  em vista  que  “no  dia  05/10/2011  e  dias  seguintes  não  
conseguiu  mais  movimentar  sua  conta  bancaria  pois  seu  cartão  simplesmente  estava  
bloqueado” (sic), acrescendo que o “problema apenas foi solucionado após a ida do autor  
algumas vezes  ao  banco réu,  para  que eles  pudessem liberar  o  cartão” que,  após  ser 
desbloqueado, continuou a ser utilizado, destacando, ainda, que a casa bancária 
“em nenhum momento avisou previamente sobre qualquer suspensão do serviço do cartão”.

Alega  que  o  decisum merece  ser  reformado  –  para  que  o 
banco seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de 
danos morais – porque o magistrado não apreciou o pedido de inversão do ônus 
da prova veiculado na exordial  e não considerou que o bloqueio do cartão foi 
comprovado através da  a “própria confissão do demandado, que expressamente nas  
folhas  22  afirma:  “SEU  CARTÃO  FORA  BLOQUEADO  EM  RAZÃO  DE  UMA  
SUSPEITA DE CLONAGEM”“.

Contrarrazões, fls. 94/108, pela manutenção da sentença.

Cota ministerial pelo desprovimento do recurso, fls. 113/114, 
tendo em vista que “não havendo nos autos mínima prova de que os fatos ocorreram  
como  alegado  na  inicial,  não  há  espaço  para  o  pretendido  acolhimento  do  pleito  
indenizatório.”.

É o relatório.

D e c i d o .

É fato incontroverso que houvera o bloqueio do cartão do 
autor.  Na  contestação,  a  instituição  financeira  afirmou  que  o  promovente  foi 
avisado do bloqueio e que a medida foi tomada “visando principalmente a segurança  
do seu cliente”, “em razão de uma suspeita de clonagem.”.  

Esclareço  que  o  promovente/apelante  propôs  a  ação  de 
indenização,  não  pelo  bloqueio  do  cartão  em  si,  mas  sim  pelos  supostos 
transtornos que alegou ter sofrido com a citada medida.
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Ocorre que, como bem exposto na decisão recorrida, o cliente 
bancário não comprovou ter passado pelos transtornos alegadamente sofridos em 
decorrência  do bloqueio  do cartão.  Não produziu qualquer prova,  mesmo não 
sendo  hipossuficiente  para  produzi-la(s),  tendo  em  vista  afirmar  ter  passado 
“alguns dias” em sérios apuros por ter estado impossibilitado de utilizar o cartão.

Nesse sentido, o julgador a quo pontuou:

“De fato, além de não ter instruída a petição inicial com documentos de 
cunho probatório, limitando-se a juntar uma xérox do cartão de crédito, a 
autora deixou de arrolar as testemunhas, aptas a provas o alegado, que 
deveriam depor na audiência de instrução e julgamento, incorrendo em 
preclusão relativamente a produção da prova, cf. Se infere do termo de 
audiência de fls. 62.”

 Em que pese tratar-se de relação consumo, a inversão do 
ônus da prova não é automática, devendo o autor trazer indícios suficientes do 
direito proclamado, para que o julgador possa aferir a verossimilhança de suas 
alegações, consoante orientação do STJ:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO 
ÔNUS DA PROVA COM BASE NO ART.  6º,  INCISO VIII,  DO CDC. 
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. EXISTÊNCIA DE MÍNIMOS 
INDÍCIOS.  VERIFICAÇÃO.  REEXAME  DE  PROVAS. 
IMPOSSIBILIDADE.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  VALOR. 
ALTERAÇÃO.
1. A aplicação da inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII,  
do CDC, não é automática, cabendo ao magistrado singular analisar as 
condições  de  verossimilhança  da  alegação  e  de  hipossuficiência, 
conforme o conjunto fático-probatório dos autos.
2. Dessa forma, rever a conclusão do Tribunal de origem demandaria o 
reexame do contexto fático-probatório, conduta vedada ante o óbice da 
Súmula 7/STJ.
3. Da mesma forma, é inviável o reexame dos critérios fáticos utilizados 
pelo Tribunal a quo para arbitramento dos honorários advocatícios, uma 
vez  que  tal  discussão  esbarra  na  necessidade  de  revolvimento  do 
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso 
especial ante o teor da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo Regimental não provido.
(AgRg  no  AREsp  527.866/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO, 
QUARTA TURMA, julgado em 05/08/2014, DJe 08/08/2014)

Consequentemente,  conclui-se  que  os  fatos  questionados 
pelo autor, tidos como ilícitos e causadores de danos não foram provados e, assim, 
não comprovou fato constitutivo de seu direito (inc. I do art. 333 do CPC).
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Assim, se a parte relata acontecimento de fatos tidos como 
ensejadores de dano, que dão causa ao pleito indenizatório, mas não comprova a 
ocorrência  desses  fatos  da  maneira  alegada  –  embora  recaia  sobre  si  o  ônus 
probante –, tem-se como inverossímeis respectivas alegações, e, por consequência, 
torna-se inviável a análise da suposta ação ou omissão tida como ilícita1 porque, 
processualmente,  é  tida  como  inexistente,  o  que  revela  a  face  manifestamente 
improcedente da insurgência.

Sendo assim, a sentença não merece quaisquer reparos.

Por  fim,  o  art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil 
permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática, 
quando este for manifestamente improcedente.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial, 
NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL. 

P. I.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB 11 de dezembro de 
2014

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado/Relator

1 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.
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