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DECISÃO MONOCRÁTICA

CONSUMIDOR  –  APELAÇÃO CÍVEL –  AÇÃO
DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS,
MATERIAIS  E  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  –
COBRANÇA  DE  DÉBITO  REFERENTE  À
IMÓVEL  QUE  NÃO  PERTENCE  AO
CONSUMIDOR  –  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA PARCIAL – DEFERIMENTO
DO PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
NEGATIVA  DOS  DANOS  MORAIS  –
IRRESIGNAÇÃO  RESTRITA  À  PARCELA
DESPROVIDA  PELO  JUÍZO  A  QUO –
AUSÊNCIA DE PROVAS DO AUTOR QUANTO
AOS DANOS MORAIS –  APLICAÇÃO DO ART.
333, I, DO CPC –  INEXISTÊNCIA DO DIREITO
À  INDENIZAÇÃO  PELO  SIMPLES  FATO  DA
COBRANÇA  INDEVIDA  –  RAZÕES
RECURSAIS  EM  DESACORDO  COM  A
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  NESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA  –  NEGATIVA  DE
SEGUIMENTO  –  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT, DO CPC.

 Considerando que a sentença atacada julgou
parcialmente  procedente  a  presente  demanda,
tem-se que a matéria objeto do apelo restringe-
se  à  indenização  por  danos  morais,  em
decorrência da cobrança indevida.

 Neste aspecto, observa-se que o apelante não
logrou  êxito  em  demonstrar  quais  os  danos
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morais  efetivamente  sofridos  em  razão  da
hipótese  sub  examine,  fato  imprescindível  à
constituição  do  seu direito,  nos  termos do  art.
333, I, do CPC. 

 A  simples  cobrança  indevida  não  configura
dano  moral  in  re  ipsa,  salvo  se  houvesse
resultado  em  negativação  do  nome  do
consumidor  nos  cadastros  de  restrição  ao
crédito, o que não ocorreu no presente caso.

 Estando  as  razões  recursais  em  desacordo
com o  entendimento  jurisprudencial  dominante
nesta  Corte  de  Justiça,  a  negativa  de
seguimento  é  a  medida  que  se  impõe,  nos
termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se de  Apelação Cível interposta por ODÍLIO ARRUDA
LIMA em face da sentença de fls. 44/48, que julgou parcialmente procedente
a ação de indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito,
ajuizada em desfavor da COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA –
CAGEPA, ora apelada.

Extrai-se  da  decisão  impugnada  a  procedência  do  pedido
referente à repetição do indébito e, noutro ponto,  o indeferimento do pleito
quanto aos danos morais, ante a inexistência de prova, nos termos do art.
333, I, do CPC.

Parcialmente inconformado, o promovente apresentou o apelo
de fls.  50/52,  requerendo  tão  somente  o reconhecimento  do  seu direito  à
indenização por danos morais.

Contrarrazões às fls. 56/58.

Às fls.  65/67,  a  d.  Procuradoria  de Justiça declarou  inexistir
interesse público que reclame atuação ministerial no presente feito.

É o breve relatório.

DECIDO.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557, caput1, do CPC, porquanto as razões recursais
apresentam-se em manifesto confronto com a jurisprudência dominante nesta
Corte de Justiça, conforme veremos.

1 Art. 557. 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. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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No caso, o apelante sustenta o seu direito à indenização por
danos morais em decorrência de haver recebido cobrança indevida em sua
conta de água, referente à imóvel que não lhe pertence.

Contudo, o consumidor não demonstrou minimamente quais os
danos morais concretos que tal  conduta lhe causou. Assim, o demandante
não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ônus que
lhe compete, nos termos do art. 333, I, do CPC.

Ademais,  a simples  cobrança  indevida  não  configura  dano
moral  in re ipsa, salvo se houvesse resultado em negativação do nome do
consumidor  nos  cadastros  de  restrição  ao  crédito,  o  que  não  ocorreu  no
presente caso.

Nesse  contexto,  colaciono  os  seguintes  precedentes  desta
Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS E MATERIAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER.
DANO  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.
FATO  CONSTITUTIVO  NÃO  SATISFEITO. DANO
MORAL.  MERO  ABORRECIMENTO  NÃO  PASSÍVEL
DE  INDENIZAÇÃO. SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. O art. 333, do CPC,
reparte o ônus da prova entre os litigantes. Cada parte
tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio.
E, de quem quer que seja o onus probandi, a prova,
para  ser  eficaz,  há  de  apresentar-se  completa  e
convincente a respeito do fato de que deriva o direito
discutido  no  processo.  Falta  de  prova  e  prova
incompleta equivalem-se,  na sistemática processual
do  ônus  da  prova.  Descabida  a  pretensão  de
recebimento  da  indenização  por  danos  morais  tão
somente  em  razão  de  mero  dissabor  comum  à  vida
cotidiana,  sob  pena  de  incentivar-se  a  banalização  do
instituto.2

AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL.  INCLUSÃO DO
NOME  NOS  CADASTROS  RESTRITIVOS.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS.  DEVER  DA  AUTORA.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  I  DO  CPC.  DANO
MORAL  NÃO  CONFIGURADO. PROVA  DE
INADIMPLÊNCIA.  FALTA  DOS  REQUISITOS
ENSEJADORES  DO  DEVER  DE  INDENI-  ZAR.
EXERCÍCIO  REGULAR  DE  DIREITO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO  APELO.
Determina o art. 333, I do CPC que o ônus da prova

2 TJPB; APL 0025764-30.2008.815.2001; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 24/10/2014; Pág. 17.
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incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito. Desprovimento do apelo.3

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. Apelação cível.
Ação de indenização. Compra e venda de veículo usado.
Alegação de que o veículo apresentou defeito depois de
pouco tempo de uso.  Pedido  de indenização por  dano
moral,  material  e lucros cessantes - culpa do vendedor
não  demonstrada.  Ausência  de  prova  constitutiva  do
direito do autor. Ação julgada improcedente. Irresignação.
Renovação dos argumentos iniciais. Veículo usado. Falta
de  documentos  que  comprovem  as  alegações  do
apelante.  Sentença  mantida.  Desprovimento  do  apelo.
Para  a  procedência  da  pretendida  reparação  de
danos,  mister  a  comprovação do dano,  da conduta
culposa  do  réu  e  do  nexo  causal  todavia,  não
comprovada  a  culpa  do  réu,  a  improcedência  da
demanda era de rigor. Nos termos do art. 333, i1, do
CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito.4

Portanto,  conclui-se  o  fato  sub  examine não  ensejou  danos
morais  ao  consumidor,  tratando-se de  mero  aborrecimento,  já  solucionado
pela sentença, que reconheceu o seu direito à repetição do indébito.

Estando  as  razões  recursais  em  desacordo  com  o
entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte de Justiça, a negativa de
seguimento é a medida que se impõe, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, reconheço que as razões recursais encontram-
se em confronto com o entendimento jurisprudencial dominante nesta Corte
de Justiça, motivo pelo qual NEGO SEGUIMENTO AO APELO, nos termos do
art. 557, caput5, do CPC, mantendo-se inalterada a sentença.

P.I.

João Pessoa, 30 de janeiro de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                            RELATOR

3 TJPB; APL 0042910-50.2009.815.2001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos Cavalcanti
de Albuquerque; DJPB 16/09/2014; Pág. 9.

4 TJPB; APL 0009699-42.2010.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos; DJPB 19/09/2014; Pág. 12.

5 Art. 557 - 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. (Alterado pela L-009.756-1998).
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