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EMENTA: APELAÇÃO. COBRANÇA DE VALOR RESIDUAL GARANTIDO
(VRG) ANTECIPADO EM CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL.
AJUIZAMENTO  DA  AÇÃO  DESACOMPANHADA  DE  SUBSTRATO
PROBATÓRIO  MÍNIMO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE
REQUERIDO PELO PRÓPRIO AUTOR. CONTUMÁCIA DO RÉU. REVELIA.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES DE FATO
DA INICIAL. AUSÊNCIA DE PROVAS CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE
AS  QUANTIAS  SUPOSTAMENTE  ANTECIPADAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO.

1. Ainda que se trate de relação de consumo e ocorra a revelia do réu, o autor não
está dispensado de apresentar substrato probatório mínimo dos fatos constitutivos
do  seu  direito,  consoante  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973,
correspondente ao art. 373, I, do CPC/2015.

2.  A  presunção  de  veracidade  das  alegações  de  fato  do  autor,  decorrente  da
contumácia do réu,  não impõe a automática procedência do pedido,  cabendo ao
juízo  formar  sua  convicção  com  base  nos  elementos  probatórios  encartados.
Inteligência dos arts. 319 do CPC/1973 e 344 do CPC/2015.

3.  A inversão do ônus da prova é regra de instrução,  pelo que a decisão que a
determinar  deve  ser  prolatada  durante  o  saneamento  do  processo  ou,  quando
proferida em momento posterior, garantir à parte a oportunidade de produzir suas
provas. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
n.º  0025401-91.2011.8.15.0011,  na  Ação  de  Cobrança  em  que  figuram  como
Apelante Osvaldo Miranda Guedes e como Apelado o Banco Itaú Leasing S/A.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da  Apelação  e
negar-lhe provimento.

VOTO.

Osvaldo Miranda Guedes interpôs Apelação contra a Sentença prolatada
pelo Juízo da 7.ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de



Cobrança  por  ele  ajuizada  em  face  do  Itaulesing  S/A,  f.  74/76,  que  julgou
improcedente o pedido de devolução de quantias pagas a título de valor residual
garantido,  ao fundamento de que, embora seja incontroversa a venda do bem, o
Autor,  ora  Apelante,  não  se  desincumbiu  do ônus  de  colacionar  elementos  que
permitam a apuração do valor antecipado, condenando-o ao pagamento das custas e
dos honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, observada a suspensão de que
trata o art. 12 da Lei n.º 1.060/1950, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.

Em suas  razões,  f.  79/86,  alegou que a  parte  recorrida  é  revel,  do que
decorre, segundo seus argumentos, a presunção de veracidade dos fatos narrados na
Petição Inicial, e sustentou que há, no caso, relação de consumo, impondo-se, por
essa razão, no seu dizer, a inversão do ônus da prova em seu favor, razões pelas
quais requereu a reforma da Sentença para que o pedido seja julgado procedente.

Intimada, f. 88, a Apelada não apresentou contrarrazões, f. 89.

A Procuradoria de Justiça, f. 94/98, não se manifestou sobre o mérito, por
entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III,
do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da elaboração do Parecer.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo, f. 77 e 79-v, e dispensado de preparo, por ser o
Apelante beneficiário da gratuidade da justiça, f. 14, pelo que, presentes os demais
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A  Petição  Inicial  da  presente  Ação  de  Cobrança  foi  protocolada
desacompanhada de qualquer documento, e, apenas depois de intimado para tanto,
f.  9,  o  Apelante  colacionou  procuração  e  cópia  de  sua  Carteira  Nacional  de
Habilitação e de comprovante de residência, f. 11/13.

Apesar disso, quando intimado, na fase de saneamento do processo, para
especificar  as  provas  que  pretendia  produzir,  f.  55,  requereu  o  julgamento
antecipado da lide, f. 56.

O fato de se tratar de relação de consumo e haver sido decretada a revelia
do Apelado, f. 54, não afasta o ônus do Apelante de provar, minimamente, os fatos
constitutivos do seu direito, consoante art. 333, I, do Código de Processo Civil de
19731, correspondente ao art. 373, I, do CPC/20152.

A presunção de veracidade das alegações de fato do autor, decorrente da
contumácia do réu, prevista nos arts. 319 do CPC/19733 e 344 do Código em vigor4,
não impõe a automática procedência do pedido5, cabendo ao juízo formar, livre e

1 Art. 333. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; … 

2 Art. 373. O ônus da prova incumbe: I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; … 

3 Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

4 Art.  344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as
alegações de fato formuladas pelo autor.

5 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
REVELIA.  INVERSÃO DOS EFEITOS.  NÃO OCORRÊNCIA.  SÚMULA 83/STJ.  AGRAVO



fundamentadamente, sua convicção com base nos elementos probatórios encartados.

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de
que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6.º, VIII, do Código de Defesa do
Consumidor, é regra de instrução, pelo que a decisão que a determinar deve ocorrer
durante o saneamento do processo ou,  quando proferida em momento posterior,
garantir à parte a oportunidade de produzir suas provas6.

O Apelante não requereu, na Inicial, a inversão do ônus da prova e, na fase
de saneamento, pugnou pela aplicação da norma contida no art. 330 do CPC/1973,
com o julgamento imediato do mérito, configurando comportamento contraditório a

IMPROVIDO. 1. […] 2. Como é cediço, “a revelia enseja a presunção relativa da veracidade dos
fatos narrados pelo autor da ação, podendo ser infirmada pelas demais provas dos autos, motivo
pelo qual não determina a imediata procedência do pedido” (EDcl no Ag n. 1.344.460/DF, Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe 21/8/2013). 3. Agravo
regimental  improvido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  669.890/MS,  Rel.  Ministro  MARCO  AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 19/06/2015).

RECURSO ESPECIAL E RECURSO ESPECIAL ADESIVO. CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA  E  VENDA  DE  IMÓVEL  RURAL.  RESCISÃO.  INADIMPLEMENTO
SUBSTANCIAL.  RETORNO  AO  STATUS  QUO  ANTE.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
PRECLUSÃO.  EXCEÇÃO  DE  CONTRATO  NÃO  CUMPRIDO.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  INTERPRETAÇÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  REEXAME  DE
PROVAS. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. 1. […]
8. A revelia  enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial,  podendo ser
infirmada  pelos  demais  elementos  dos  autos,  motivo  pelo  qual  não  acarreta  a  procedência
automática dos pedidos. 9. […] (STJ, REsp 1471838/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 09/06/2015, DJe 26/06/2015).

6 PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR À PROLAÇÃO DA SENTENÇA.
PRECEDENTES DO STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus
da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra de julgamento, sendo
que  a  decisão  que  a  determinar  deve  –  preferencialmente  –  ocorrer  durante  o  saneamento  do
processo ou – quando proferida em momento posterior – garantir a parte a quem incumbia esse ônus
a oportunidade de apresentar suas provas. Precedentes: REsp 1395254/SC, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP,
Rel.  Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL
GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012. 2. Agravo regimental
não provido (STJ, AgRg no REsp 1450473/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 30/09/2014).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE
COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA AJUIZADA POR CESSIONÁRIOS DE CONTRATOS DE
PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA - DECISÃO
MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO, MANTIDA A INADMISSÃO
DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DOS CESSIONÁRIOS/AUTORES. 1. Inversão do
ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor). A discussão acerca do
cabimento  ou  não  da  referida  regra  de  instrução  probatória  perpassa  pela  apreciação  da
hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança das alegações deduzidas, o que, na
hipótese  ora em foco,  reclama o reexame do conteúdo fático-probatório  dos autos,  providência
inviável no âmbito do julgamento de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ. Precedentes. […]
(STJ, AgRg no Ag 1402436/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
13/05/2014, DJe 21/05/2014).

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  CONSUMIDOR.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E  COMPENSAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
CIRURGIA ESTÉTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REGRA DE INSTRUÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 6º, VIII, E 14, CAPUT E § 4º, DO CDC.
1.  Ação  de  indenização  por  danos  materiais  e  compensação  por  danos  morais,  ajuizada  em



postulação, apenas nas razões do Apelo, da aplicação da regra da inversão.

Posto isso, conhecida a Apelação, nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva,
dele também participando, além deste Relator, o Exm.º Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

14.09.2005.  Dessa  ação  foi  extraído  o  presente  recurso  especial,  concluso  ao  Gabinete  em
25.06.2013.  2.  Controvérsia  acerca  da  responsabilidade  do  médico  na  cirurgia  estética  e  da
possibilidade de inversão do ônus da prova. 3. A cirurgia estética é uma obrigação de resultado, pois
o contratado se compromete a alcançar um resultado específico, que constitui o cerne da própria
obrigação, sem o que haverá a inexecução desta. 4. Nessas hipóteses, há a presunção de culpa, com
inversão do ônus da prova. 5. O uso da técnica adequada na cirurgia estética não é suficiente para
isentar o médico da culpa pelo não cumprimento de sua obrigação. 6. A jurisprudência da 2ª Seção,
após o julgamento do Reps 802.832/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe de 21.09.2011,
consolidou-se no sentido de que a inversão do ônus da prova constitui regra de instrução, e não de
julgamento.  7.  Recurso  especial  conhecido  e  provido  (STJ,  REsp  1395254/SC,  Rel.  Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 29/11/2013).

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CÓDIGO DE DEFESA
DO  CONSUMIDOR.  LEI  8.078/90,  ART.  6º,  INC.  VIII.  REGRA  DE  INSTRUÇÃO.
DIVERGÊNCIA  CONFIGURADA.  1.  O  cabimento  dos  embargos  de  divergência  pressupõe  a
existência de divergência de entendimentos entre Turmas do STJ a respeito da mesma questão de
direito federal. Tratando-se de divergência a propósito de regra de direito processual (inversão do
ônus  da  prova)  não  se  exige  que  os  fatos  em causa  no  acórdão  recorrido  e  paradigma sejam
semelhantes, mas apenas que divirjam as Turmas a propósito da interpretação do dispositivo de lei
federal controvertido no recurso. 2. Hipótese em que o acórdão recorrido considera a inversão do
ônus da prova prevista no art. 6º, inciso VIII, do CDC regra de julgamento e o acórdão paradigma
trata o mesmo dispositivo legal como regra de instrução. Divergência configurada. 3. A regra de
imputação do ônus da prova estabelecida no art. 12 do CDC tem por pressuposto a identificação do
responsável  pelo produto defeituoso (fabricante,  produtor,  construtor  e  importador),  encargo  do
autor  da  ação,  o  que  não  se  verificou  no  caso  em exame.  4.  Não  podendo  ser  identificado  o
fabricante,  estende-se  a  responsabilidade  objetiva  ao  comerciante  (CDC,  art.  13).  Tendo  o
consumidor optado por ajuizar  a  ação contra  suposto fabricante,  sem comprovar que o réu foi
realmente o fabricante do produto defeituoso, ou seja, sem prova do próprio nexo causal entre ação
ou omissão do réu e o dano alegado,  a inversão do ônus da prova a respeito da identidade do
responsável  pelo  produto pode ocorrer  com base  no art.  6º,  VIII,  do CDC, regra  de instrução,
devendo a decisão judicial que a determinar ser proferida “preferencialmente na fase de saneamento
do processo ou, pelo menos, assegurando-se à parte a quem não incumbia inicialmente o encargo, a
reabertura  de  oportunidade”  (RESP  802.832,  STJ  2ª  Seção,  DJ  21.9.2011).  5.  Embargos  de
divergência a que se dá provimento (STJ, EREsp 422.778/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  Rel.  p/  Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  SEGUNDA  SEÇÃO,
julgado em 29/02/2012, DJe 21/06/2012).


