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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  AUSÊNCIA  DE  NEXO
CAUSAL  ENTRE  CAUSA  E  EFEITO.  ÔNUS  DA
PROVA  DO  AUTOR  QUANTO  AO  FATO
CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO  NÃO
REALIZADO.  DANO  MORAL  NÃO
COMPROVADO.  DEVER  DE  INDENIZAR
AFASTADO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Cabe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, provar
os fatos constitutivos do seu direito. 

- Não há que se falar em indenização por danos morais
quando ausente o nexo causal entre causa e efeito.

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

Trata-se de apelação cível (fls. 97/107) interposta por Berenice Regia Maia de
Albuquerque,  devidamente qualificada nos autos, contra a sentença (fls. 92/94) prolatada
pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da “Ação de Obrigação de
Fazer c/c Danos Morais”, movida contra o Banco Bradesco S.A. e Visa Administradora de
Cartões de Crédito, julgou a demanda improcedente.

Em seu arrazoado, a apelante alega, em suma, que o banco apelado incorreu em
culpa, porquanto, a partir do momento que ele disponibiliza aos seus clientes a possibilidade
de efetuarem pagamentos através dos caixas de autoatendimento, tem a obrigação de repassar
os valores para os credores, situação que não ocorreu no presente caso, fato que ocasionou
falha na prestação do serviço e uma série de problemas para a autora, culminando com a
inclusão do seu nome no cadastro de inadimplentes.

Contrarrazões apresentadas às fls. 110/119.
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Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o caso de
manifestação em virtude da ausência de interesse público na demanda (fls.129/130).

É o relatório.

VOTO.

Relata a inicial que a autora pagou a fatura do seu cartão de crédito, em 16/05/2011,
no caixa eletrônico do Banco Bradesco, cujo valor de R$ 1.044,23 foi debitado normalmente na sua
conta-corrente. Aduz que referido valor não foi repassado à administradora do cartão, ocasionando
diversas cobranças indevidas.

Registro que a presente ação foi ajuizada inicialmente contra o Banco Bradesco, ora
apelado, e  a Visa Cartões de Crédito.  Posteriormente,  após o oferecimento da contestação pelo
banco demandado, a demandante requereu a inclusão do Banco Citicard S.A. no polo passivo da
demanda, porém o Banco Bradesco discordou e, em seguida, o Juízo de piso indeferiu o pleito. 

Ocorre que, ao entender que o cartão de crédito em discussão era administrado pelo
Banco Citicard, a promovente requereu a exclusão da Visa Cartões de Crédito, o que foi atendido
pelo Magistrado singular, ou seja, restou no polo passivo desta lide apenas o Banco Bradesco S.A.

Pois bem.

Comungando com a fundamentação da sentença, entendo que a instituição bancária
não cometeu ato ilícito a ensejar os alegados danos morais.

Convém anotar que, de fato, a autora/apelante pagou a fatura do seu cartão de crédito
no dia 16/03/2011, cujo vencimento estava aprazado para o dia 18/05/2011. O pagamento foi do
valor  total  do  débito,  no  importe  de  R$  1.044,23  (mil,  quarenta  e  quatro  reais  e  vinte  e  três
centavos), e realmente foi realizado no caixa eletrônico do Banco Bradesco e debitado na conta-
corrente da Sra. Berenice, tudo conforme extratos e fatura anexados às fls. 09/11.

Acontece que, na verdade, o código de barras representado no recibo de pagamento
emitido pelo caixa eletrônico não é o mesmo que está na mencionada fatura,  e daí  decorreu o
problema,  pois  o  Banco  Citicard  começou  a  cobrar  da  autora  o  valor  tido  como “não  pago”,
culminando com a inscrição do nome dela no cadastro de inadimplentes (fl. 73), conduta promovida
pelo referido administrador do cartão de crédito.

Como se pode notar, o Banco Bradesco não foi o emissor da mencionada fatura e
também não foi ele quem inseriu o nome dela no cadastro de maus pagadores, ou seja, a eventual
culpa por todo o imbróglio foi do Banco Citicard, que não faz parte desta lide.

Tanto  é  verdade  que  o  próprio  Banco  Citicard  reconheceu  o  erro  e  lançou  o
pagamento de R$ 1.044,23 na fatura do mês de dezembro de 2011 (fls. 33), estornando, inclusive,
os encargos e multa outrora cobrados.

Des. José Ricardo Porto
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Aliás,  tendo em vista que não foi aceita a citação do Banco Citicard S.A. nestes
autos,  posteriormente  a  autora  ajuizou  demanda  específica  contra  aquele  banco  (nº  0011588-
70.2013.815.2001), cujo caderno processual encontra-se apenso a este. 

Nele,  a  autora  relatou  que  o  promovido  “(...)  conscientizou-se  que  realmente  a
autora havia efetuado o pagamento da fatura com vencimento em maio de 2011 e lançou para
abater o valor da fatura daquele mês.” (fl. 05 do Processo n. 0011588-70.2013.815.2001). 

Ademais, naquele mesmo processo, as partes conciliaram e o Banco Citicard pagou à
autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), que deu plena e irrevogável quitação do objeto da
citada demanda. Além disso, também transacionaram que o agente financeiro demandado realizaria
o processamento do pagamento da fatura em questão e estornaria os juros e encargos, como de fato
aconteceu.

Portanto, não existe relação de causa e efeito entre o alegado dano e a conduta do
Banco Bradesco que possa caracterizar ato ilícito e eventual indenização por danos morais.

Caberia à autora demonstrar, com clareza, que o apelado teria agido com má-fé ou
culpa grave no pagamento e débito da fatura do cartão de crédito, fato que não aconteceu. Deste
modo, não cumpriu o que determina o art. 373, I, do CPC, a saber:

Art. 373.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesta  mesma linha  de raciocínio,  colhe da recente  jurisprudência  desta  Corte  de
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MORAIS.  PRÁTICA  DE  ATO  ILÍCITO  NÃO  DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. ÔNUS QUE COMPETIA À
AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015.
EFEITOS DA REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERDADE.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. - De acordo com
o art.  373,  inciso  I,  do  CPC/2015,  o  ônus  da  prova incumbe ao
autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu  direito.  Na  espécie,  a
autora não se desincumbiu desse ônus, impondo-se o desprovimento
do pedido de dano moral. - Do STJ: - "(...) na revelia, a presunção de
veracidade  é  relativa,  de  forma  que  a  sua  ocorrência  conduz  à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado se
convencer  da  existência  dos  fatos  alegados  e  não  contestados.
Entendimento  que  se  aplica  à  reconvenção".  (AgRg  no  REsp:
439931/SP  2002/0065678-4,  Terceira  Turma,  Relator  Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2012). 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00066638920108150011,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 31-05-
2016). (g.n.).
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À vista disto, inexiste qualquer nexo de causalidade entra a conduta apontada e o
suposto fato lesivo que possa justificar qualquer alteração na sentença.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo a sentença em
todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente  à  sessão  o  representante  do  Ministério  Público,  Dr.  Herbert  Douglas
Targino, Procurador 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, 17 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
        RELATOR

J/14
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