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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  OBRIGACIONAL  DE
INEXISTÊCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  LIGAÇÕES  PARA  OUTRAS
OPERADORAS E PARA LONGAS DISTÂNCIAS NÃO
INCLUSAS  NO  PACOTE  DE  SERVIÇOS
CONTRATADO.  COBRANÇA  DEVIDA.
INEXISTÊNCIA  DE  DANO  MORAL.  PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
DESPROVIMENTO DO APELO. 

-Cabível  a  cobrança  pela  empresa  de  telefonia  dos
serviços  prestados  e  utilizados  pela  parte  Autora,
conforme indicam as faturas presentes nos autos.

-Não  tendo  a  parte  autora  logrado  êxito  em
desincumbir-se  do  encargo  de  comprovar  o  fato
constitutivo do seu direito alegado na inicial,  deixa de
atender ao imposto pelo art. 333, I, do CPC, restando
imperativo o desprovimento do recurso e manutenção
da sentença recorrida. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, em  DESPROVER  o Apelo,  nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 257.

 RELATÓRIO



Apelação Cível nº 0037283-94.2011.815.2001

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Jonas Pereira  de

Oliveira  Júnior contra  a  sentença  prolatada  pelo  Juiz  da  2ª  Vara  Cível  da

Comarca  de  João  Pessoa,  que  julgou  improcedente  a  Ação  Obrigacional,

proposta em face da OI TNL PCS S/A.

O Autor, ora Apelante irresignado com a sentença de primeiro

grau  que  julgou  improcedente  seu  pedido,  requer  a  reforma  alegando  a

cobrança indevida dos valores constantes nas contas telefônicas.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  226/241,  pugnando  pelo

indeferimento do pedido da Apelante e manutenção da sentença recorrida.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 247/249).

É o relatório

VOTO

A questão posta nos autos se refere a uma Ação Obrigacional

de Inexistência de Débito cumulada com Danos Morais na qual a parte Autora

alega ter sido vítima de cobrança indevida por parte da Promovida. 

Entretanto,  o  argumento  trazido  pelo  Apelante  não  merece

prosperar, pois após análise dos autos, conclui-se que não há comprovação de

que os valores cobrados pela empresa recorrida tenham sido indevidos.

Desta forma, conclui-se que é legítima a cobrança referente as

ligações efetuadas para outras operadoras diversas da Promovida e ligações

para longas distâncias, uma vez que não faziam parte do pacote de serviços

que o mesmo contratou. 

Como bem acentuado na sentença:

“  PROMOÇÃO OI  À  VONTADE.  OFERTA VÁLIDA DE
10.02.2011 A 19.04.2011.  Certificamos a sua adesão à
promoção “OI À VONTADE”, que consiste em um pacote
de 10.000 (dez mil) minutos mensais em chamadas locais
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originadas de um OI móvel para qualquer outro OI móvel
ou para qualquer telefone fixo.
Nesse compasso interativo, vê-se das faturas acostadas
pelo próprio requerente, fls. 28/41, que foram efetuadas
ligações para outras operadoras diversas da Promovida,
bem  assim,  ligações  de  longa  distância,  porquanto,  à
cobrança  dessas  operações  são  perfeitas  e
completamente devidas.”

Incabível, portanto, a declaração de inexistência do débito, uma

vez houve a efetiva utilização dos serviços da forma descrita pela Apelada. 

Desta  forma,  conclui-se  que  eventual  irregularidade  destas

cobranças, não foi demonstrada pela parte autora já que as provas trazidas aos

autos não foram suficientes para dar suporte a tese esposada pelo Promovente

(Art. 333, I, do CPC), relativamente a cobrança indevida dos valores constantes

na conta telefônica.

Sobre o ônus da prova, pertinente trazer a exame a doutrina de

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery1:

“1. Ônus de provar. A palavra vem do latim, ônus, que
significa  carga,  fardo,  peso,  gravame.  Não  existe
obrigação que corresponda ao descumprimento do ônus.
O não atendimento do ônus de provar coloca a parte
em desvantajosa posição para a obtenção do ganho
de causa. A produção probatória, no tempo e na forma
prescrita em lei, é ônus da condição de parte.

2. Regra de julgamento. Não há momento para o juiz
fixar  o  ônus  da  prova  ou  sua  inversão  (CDC 6º  VIII),
porque não se trata de regra de procedimento. O ônus da
prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao
juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir
julgamento  contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da
prova  e  dele  não  desincumbiu.  O  sistema  não
determina quem deve fazer a prova, mas sim quem
assume o risco caso não se produza (...)”.

“4. Aplicação das regras do ônus da prova. O juiz, na
sentença, somente vai socorrer-se das regras relativas ao
ônus da prova se houver o non liquet quanto á prova, isto
é, se o fato não se encontrar provado. Estando provado o
fato, pelo princípio da aquisição processual,  essa prova
se incorpora ao processo,  sendo irrelevante  indagar-se
sobre quem a produziu. Somente quando não houver a

1  Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 11ª ed. rev., ampl. e atual. até 
17.2.2010 – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, p. 635.
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prova é que o juiz deve perquirir quem tinha o ônus
de prova e dele não se desincumbiu.” (Grifei).  

Sobre o tema, seguem julgados colacionados abaixo:

DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.  AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DEBITO
CUMULADA  COM  REPETIÇÃO  DE  VALORES  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO
DE  TUTELA  DE  EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS  E
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA PROVA.  DESCABIMENTO.
Nos termos do art.  333,  I,  do CPC,  cumpre à  parte
autora a prova dos fatos constitutivos do seu direito.
A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do
CDC, não se opera ope leges, mas, sim, ope judicis. Ou
seja,  mister  a  deliberação  do  juiz  acerca  da  sua
incidência,  após  a  verificação  dos  requisitos  legais  ?
verossimilhança  do  direito  e  hipossuficiência  técnica.
Outrossim,  cuidando-se  de  regra  de  instrução,  mais
adequado que a deliberação sobre sua incidência dê-se
na fase de saneamento ou no curso da fase de instrução,
revelando-se, em regra, prematura sua análise antes da
angularização  do  feito.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.  (Agravo  de Instrumento
Nº 70049603962, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal
de  Justiça  do  RS,  Relator:  Paulo  Sérgio  Scarparo,
Julgado em 25/06/2012).

Desta  forma,  a  inicial  está  destituída  de  documentos  que

pudessem,  ao  menos  inicialmente,  demonstrar  alguma  prova  acerca  da

cobrança indevida dos valores, consequentemente, conclui-se que não houve a

conduta  lesiva  imputada  à  parte  Apelada  e  da  qual  teriam  advindos  os

supostos danos morais mencionados. 

Por tais razões, amparado em todos os fundamentos expostos

acima, DESPROVEJO o Recurso Apelatório, mantendo incólume a sentença.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  o
Excelentíssimo Senhor Dr.  Ricardo Vital  de Almeida (Juiz convocado para
substituir  a  Exma.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo. Promotora de Justiça.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 24 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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