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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  CONTRATAÇÃO  DE
PLANO DE SAÚDE.  DEVOLUÇÃO DA TAXA DE
ADESÃO E DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE UM
MÍNIMO  DE  PROVAS  ACERCA  DA
RESPONSABILIDADE  DA  DEMANDADA  PELA
OCORRÊNCIA  DO  FATO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

- Não tendo a parte demandante se desincumbido do
ônus de provar as suas alegações (art. 333, inciso I,
do CPC), o julgamento de improcedência da ação
era medida que se impunha.

-  A  revelia  é  fenômeno  processual  que  gera  a
presunção  de  veracidade  quanto  aos  aspectos
fáticos narrados pela parte Autora, art.319 do  CPC.
Contudo, a aplicação de tal  imperativo não implica
na  inexorável  procedência  da  pretensão  exordial,
pois,  mesmo em tal  hipótese,  a parte  Promovente
não  resta  desonerada  quanto  à  comprovação  dos
fatos constitutivos do seu direito, art.333, I, do CPC.

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.105.

RELATÓRIO

http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10705427/artigo-319-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704253/inciso-i-do-artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/topicos/10704289/artigo-333-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/111984001/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
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Trata-se de Apelação Cível interposta  por  Ewerton  Jones

Ribeiro  Neto  contra sentença de fls. 43/44  que julgou improcedentes, os

pedidos de danos materiais e morais, por força da não devolução dos valores

pagos a título de adesão a plano de saúde.

Em seu Apelo  de fls.  47/52, defende,  preliminarmente,  o

Apelante a intempestividade da contestação, bem como a aplicação dos efeitos

da revelia. No mérito, repisou o pedido de condenação em danos materiais e

morais como na peça vestibular.

Contrarrazões apresentadas às fls. 68/87.

A Procuradoria de Justiça,  às  fls.  95/97, não vislumbrou

necessidade de intervenção ministerial.

É o relatório. 

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a analisar

o Recurso.

Da Preliminar de Intempestividade da Contestação

Analisando  o  caderno  processual,  de  fato,  se  confirma  a

intempestividade  da  contestação.  É  que  o  mandado  de  citação,  conforme

certidão de fl. 10V,  foi juntado no dia 13.09.2013 e o prazo para apresentação

da defesa se expirava em 27.09.2013, porém a protocolização da contestação,

fl. 12,  só ocorreu em 30.09.2013, portanto, intempestiva.

Nesse sentido:

 
ICMS. AGRAVO REGIMENTAL. INTIMAÇÃO. ART. 241,
II,  DO  CPC.  APLICAÇÃO  NO  TRIBUNAL.  MANDADO
CUMPRIDO.  ARQUIVAMENTO.  JUNTADA.
CELERIDADE PROCESSUAL.  I  -  Nos  termos do art.
241,  inciso  II,  do  CPC,  começa  a  correr  o  prazo,
quando a intimação for por oficial de justiça, da data
de  juntada  aos  autos  do  mandado  cumprido.  II  -
Conforme consignado nas certidões de fls. 313 e 330, o
mandado  de  intimação  devidamente  cumprido  foi
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arquivado em secretaria em 10.06.2008. Em 11.06.2008
se iniciou o decêndio, findando-se em 20.06.2008. III - O
fato de o defensor ter feito carga dos autos, não havendo
nestes, ainda, sido juntada a certidão de arquivamento do
mandado cumprido,  não permite  a dilação do prazo.  A
intimação  pessoal  ocorreu;  a  juntada  é  apenas  uma
garantia processual de sua validade, contando-se a partir
dela o prazo recursal, a teor do que determina o art. 241,
II, do CPC. IV - Assim, considerando que a contagem do
prazo  recursal  da  Fazenda  Pública  começa  a  fluir  da
juntada aos autos do mandado de intimação devidamente
cumprido (EREsp 601.682/RJ, 1ª Seção, Rel. Min. José
Delgado, DJ de 15.8.2005), no caso dos autos, a referida
contagem  inicia-se  a  partir  do  arquivamento,  na
Coordenadoria  do  órgão  julgador,  do  mandado  de
intimação  devidamente  cumprido  e  certificado.  (g.n.)
(AgRg  no  AgRg  no  REsp  895.440/RS,  Rel.  Ministra
DENISE  ARRUDA,  DJe  de  10.09.2008)  V  -  Agravo
regimental  improvido  (STJ  -  AgRg  no  AgRg  no  REsp:
1051156  RS  2008/0087803-4,  Relator:  Ministro
FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 07/10/2008,
T1  -  PRIMEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
20/10/2008)

Do Mérito

Pela percuciência com que as questões postas nos presentes

autos  foram  analisadas  pelo  magistrado  sentenciante,  e  para  evitar  a

indesejada  tautologia,  peço  vênia  para  transcrever  parte  da  sua

fundamentação, adotando-a como razões de decidir, in verbis:

“A questão versada nestes autos pode ser apreciada
de imediato, eis que a autora não indicou as provas
que pretende produzir, ao tempo em que o promovido
pugnou pelo julgamento do feito no estado em que se
encontra.

Dito isto e indo direito ao mérito, adianto que a parte
autora não se desvencilhou do seu ônus probatório.

O recibo de fls. 06 não traz qualquer indicação de ter
sido  lavrado  pelas empresas  promovidas  ou  por
quaisquer  de  seus  empregados.  Diz  a  promovida
Smile  Saúde,  quanto  ao  ponto,  que,  “não  existe
qualquer  registro  ou  documento  referente  ao  autor
(proposta  de  adesão,  perícia  médica,  inclusão  no
sistema,  etc),  motivo  pela  qual  a  SMILE  nega,
veementemente, todo o alegado pelo autor (fls. 18).

Como  asseverado  na  peça  de  defesa,  o  autor  não
indicou a data da suposta contratação, não informou
o  nome  do  funcionário  que  havia  prestado  as
informações, enfim, não indicou nenhuma informação
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que pudesse imputar ao menos um fio de veracidade
à sua versão.

Portanto,  não  há  elemento  de  prova,  robusto  que
seja,  para  sustentar  a  versão  disposta  na  petição
inicial.  Ou seja,  o direito constitutivo da autora não
está visualizado nos autos, providência esta que lhe
cabia processual, a teor do art. 333. I, do Código de
Processo Civil.”

Por  outro  lado,  é  bom  lembrar  que  a  revelia  é  fenômeno

processual que gera a presunção de veracidade quanto aos aspectos fáticos

narrados  pela  parte  Autora,  art. 319 do CPC.  Contudo,  a  aplicação  de  tal

imperativo não implica na inexorável procedência da pretensão exordial, pois,

mesmo em tal hipótese, a parte Promovente não resta desonerada quanto à

comprovação dos fatos constitutivos do seu direito, art. 333, I, do CPC. 

Ademais,  digo  que  a  presunção  de  veracidade  deve  ser

aplicada,  tão  somente,  quanto  ao  que  for  verossímil,  não  possuindo

abrangência irrestrita. 

No caso em estudo, com bem destacado pelo Juízo  a quo, o

Autor,  ora  Apelante,  não  comprovou  os  fatos  alegados  na  inicial,   por

conseguinte, mesmo intempestiva a contestação,  não é possível a aplicação

dos efeitos da revelia.

Assim,  não tendo a parte demandante se desincumbido do

ônus de provar as suas alegações (art. 333, inciso I, do CPC), o julgamento de

improcedência da ação era medida que se impunha.

Diante  do  exposto,  DESPROVEJO  o  Apelo,  mantendo  a

sentença em todos os termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  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  a
Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora 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, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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