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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática
Apelação Cível n.º 0069602-13.2014.8.15.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Williams Silva Batista. - Adv.: Petrus Rodovalho de Alencar
Rolim. OAB/PB nº. 8.148.

Apelado:  Itaú Unibanco S/A..  -  Adv.: Wilson Sales Belchior e Outros.
OAB/PB nº. 17.314-A.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CARTÃO
DE  CRÉDITO.  ALEGAÇÃO  DE  RECUSA  DE
PAGAMENTO  EM  ESTABELECIMENTO
COMERCIAL.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  PROVA  TESTEMUNHAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO.  ACERVO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.  DANO  MORAL  NÃO
CONFIGURADO. ÔNUS DA PROVA MÍNIMA DA
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES.  NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  NEGADO  SEGUIMENTO
AO APELO.

-  Em  que  pese  o  apelante  ter  requerido  a
produção de provas testemunhais na petição
inicial, não há que se falar em cerceamento
de defesa quando as próprias partes, após a
realização  da  audiência  de  conciliação,
dispensaram a produção de provas, pugnando
pelo julgamento antecipado da lide.

-  O apelante  não  colacionou  aos  autos
documentos que comprovassem a recusa do
cartão por estabelecimento comercial, não se
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desincumbido do  ônus de comprovar  o  fato
constitutivo do seu direito, nos termos do art.
333, I, do CPC/73, não havendo a ocorrência
de danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação interposta  por  Williams  Silva  Batista

hostilizando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Cível

da Comarca da Capital,  proferida nos autos da  Ação de Reparação por

Danos Morais, ajuizada pelo ora apelante, contra Itaú Unibanco S/A..

Em seu pedido inicial,  o promovente relatou, em síntese, que ao

tentar  realizar  compras  em  um  supermercado  da  Capital,  foi-lhe

informado acerca  da  recusa  do pagamento  pelo  cartão  de crédito  que

possuía junto ao banco apelado.

Alegou que  passou por  situação  constrangedora,  uma vez  que a

recusa do pagamento ocorreu na frente de várias pessoas, e que após a

ocorrência do fato, ligou para o “Call Center” do banco para solucionar a

questão, sendo-lhe informado que “poderia ter acontecido um problema

no sistema.”

Na sentença (fls. 57/58v), o Magistrado a quo julgou improcedente

o  pedido  autoral,  sob  o  argumento  de  que  “o  autor  sofreu  meros

dissabores e aborrecimentos do cotidiano”, além de considerar que o autor

não colacionou provas acerca do alegado.

Insatisfeito,  em  suas  razões  recursais  (fls.  62/63),  o  apelante

suscitou, preliminarmente, o cerceamento do direito de defesa, em razão

de não ter sido oportunizada a produção de prova testemunhal requerida

na inicial pelo magistrado a quo.
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No mérito, defendeu pela configuração dos danos morais sofridos,

pugnando  pelo  provimento  do  recurso,  para  que  seja  reformada  a

sentença em sua totalidade.

Contrarrazões ofertadas às fls. 75/77.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 88/90), opinando pelo

prosseguimento do recurso,  sem intervenção no mérito,  em virtude da

ausência de interesse a justificar sua atuação.

É o relatório.

D  E  C  I  D  O .

Inicialmente, destaco que o novo Código de Processo Civil adotou a

teoria  do  isolamento  dos  atos  processuais,  ao  prever  que  a  norma

processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos

em  curso,  respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  situações

jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada, nos termos do

art. 14, do CPC/2015.

Nesse  caso,  os  recursos  interpostos  sob  a  égide  do  Código  de

Processo Civil de 1973, submetem-se às suas regras. Sendo assim, passo

à apreciação do recurso à luz do CPC/73. 

Da Preliminar

Do Cerceamento do direito de defesa

Inicialmente,  o  apelante  arguiu  a  preliminar  de  cerceamento  do

direito de defesa, em razão de não lhe ter sido oportunizada a produção
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de  prova  testemunhal  pelo  magistrado  a  quo, conforme  requerido  na

inicial.

No entanto, em que pese o apelante ter requerido a produção de

provas testemunhais, verifica-se que, após a realização da audiência de

conciliação (fl. 56), as próprias partes dispensaram a produção de provas,

pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

Sendo assim,  rejeito  a preliminar  de  cerceamento  do  direito  de

defesa.

Do mérito

O cerne da questão consiste em averiguar  a  responsabilidade da

instituição  financeira  pelos  supostos  danos  causados  ao  apelante,  em

razão da recusa de pagamento em decorrência do bloqueio de seu cartão

de crédito.

Cumpre destacar que a relação havida entre as partes submete-se

às  normas  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  haja  vista  que  as

atividades de natureza bancária se enquadram na categoria dos serviços,

para fins de configuração da relação de consumo. É o previsto nos artigos

2º e 3º, §2º, do CDC: 

Art.  2°  Consumidor  é  toda pessoa  física  ou
jurídica  que  adquire  ou  utiliza  produto  ou
serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a
coletividade  de  pessoas,  ainda  que
indetermináveis,  que  haja  intervindo  nas
relações de consumo.
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Art.  3°  Fornecedor  é  toda  pessoa  física  ou
jurídica,  pública  ou  privada,  nacional  ou
estrangeira,  bem  como  os  entes
despersonalizados,  que  desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,
exportação, distribuição ou comercialização de
produtos ou prestação de serviços.

(…)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no
mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira,
de crédito e securitária, salvo as decorrentes
das relações de caráter trabalhista. ”

Tratando-se,  ademais,  de  questão  decorrente  de  relação  de

consumo, aplica-se a responsabilidade civil objetiva, configurada sempre

que  demonstrados  esses  elementos,  independentemente,  pois,  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.

O ordenamento jurídico pátrio admite a inversão do ônus probatório

exigindo,  em  contrapartida,  que  o  consumidor  demonstre  a

verossimilhança das alegações e a prova da sua hipossuficiência. 
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No  caso  dos  autos,  o  apelante  alegou  todo  o  constrangimento

sofrido teria ocorrido quando, no dia 15/08/2014, não conseguiu realizar o

pagamento de compras em um supermercado, em virtude do bloqueio do

seu cartão de crédito.

Todavia,  o  apelante  não  colacionou  aos  autos  documentos  que

comprovassem  a  recusa  do  cartão  por  estabelecimento  comercial,

indicando apenas o documento de fl. 09 como prova, o qual não se presta

ao  fim  pretendido,  pois  consiste  unicamente  em  demonstrativos  de

operações realizadas em datas diferentes do ocorrido.

O  apelante  nem  ao  menos  indicou  o  número  de  protocolo  que

pudesse levar o Juízo a concluir que, de fato, haviam pelo menos indícios

de que o bloqueio do cartão tinha ocorrido.

Nesse viés, conclui-se que não houve a ocorrência de danos morais,

não  restando  comprovados  os  constrangimentos  e  humilhações  que  o

apelante alega ter sofrido, nem qualquer abalo moral ou de crédito ou

ainda exposição a situação constrangedora. 

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito por parte

do apelado, que pudesse ensejar a indenização pretendida, uma vez que o

apelante não se desincumbiu de demonstrar o fato constitutivo de seu

direito, nos termos do art. 333, I, do CPC/1973.

A propósito, confira-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C

ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  CARTÃO  DE

DÉBITO. COMPRA NÃO AUTORIZADA NA
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MAQUINETA.  EXTRATO  DA  CONTA.

OUTRAS  COMPRAS  REALIZADAS  NO

MESMO PERÍODO. ACERVO PROBATÓRIO

INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  A

REPARAÇÃO PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA

DO  ARTIGO  373,  I,  DO  CÓDIGO  DE

PROCESSO CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA DOS

PEDIDOS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.

DESPROVIMENTO  DA  IRRESIGNAÇÃO. -

Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da

prova  incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato

constitutivo do seu direito. Assim, se ele não

se  desincumbe  deste  ônus,  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.  (TJPB -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00016917120138150011,  1ª  Câmara

Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSÉ

RICARDO PORTO , j. em 24-04-2018) 

RECURSO  DE  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO

INDENIZATÓRIA – RECUSA DE COMPRA –

CARTÃO  DE  CRÉDITO  BLOQUEADO  -

MERO ABORRECIMENTO -  DANO MORAL
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NÃO  CONFIGURADO  -  RECURSO

CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora haja

a dispensabilidade da demonstração de culpa

nas relações consumeristas, o consumidor não

está eximido de comprovar a prática de ato

ilícito,  assim,  não  demonstrada  a

irregularidade na recusa de compra, em razão

de cartão de crédito que está bloqueado não

há  que  se  falar  em  condenação  por  danos

morais.  (Apelação  nº  0020279-

13.2014.8.11.0041,  3ª  Câmara  de  Direito

Privado do TJMT, Rel. Cleuci Terezinha Chagas

Pereira  da  Silva.  j.  12.07.2017,  DJe

19.07.2017). 

CARTÃO  DE  CRÉDITO.  DIREITO  DO

CONSUMIDOR.  AUTOR,  COM  DÍVIDAS,

TEVE BLOQUEADO O LIMITE DO CARTÃO

DE  CRÉDITO  PARA  FACILITAR  O

PAGAMENTO  DO  DÉBITO.  QUITADO  O

DÉBITO,  FOI  RECUSADO  O  CARTÃO  DE

CRÉDITO  PARA  PAGAMENTO  DE

COMPRAS NO COMÉRCIO. RÉ ALEGA QUE

O  CARTÃO  SE  ENCONTRA  ATIVO.

SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.

APELAÇÃO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA

DE  COMPROVAÇÃO  DAS  ALEGAÇÕES

AUTORAIS.  OS  DOCUMENTOS

ACOSTADOS NÃO COMPROVAM A RECUSA

AO CARTÃO DE CRÉDITO. PARTE AUTORA

QUE  DEIXA  DE  COMPROVAR  FATO
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CONSTITUTIVO  QUE  ALEGA,  NA  FORMA

DO  ARTIGO  373,  I,  DO  CPC. Recurso

conhecido  e  não  provido.  (Apelação  nº

0007005-45.2016.8.19.0087,  26ª  Câmara

Cível  -  Consumidor  do  TJRJ,  Rel.  Ricardo

Alberto Pereira. j. 05.10.2017).

Ante  todo  o  exposto,  REJEITO a  preliminar  de  cerceamento  do

direito de defesa, e,  no mérito,  NEGO SEGUIMENTO AO APELO,  nos

termos do art. 557 do CPC/1973, mantendo-se incólume a sentença.

P.I.

João Pessoa, 15 de maio de 2018.
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