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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  C/C 
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C EXCLUSÃO 
NOMINATIVA.  SUPOSTA INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM 
ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO 
DIREITO  ALEGADO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  333, 
INCISO  I  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

Se o autor não demonstrou o fato constitutivo do direito 
afirmado,  ônus probatório  que lhe  competia  (art.  333,  I, 
CPC), é de se julgar improcedente a pretensão autoral.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao recurso. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Lenilson Lopes 
Lins desafiando a sentença, fls.65/69 que, nos autos da Ação Declaratória c/c 
Indenizatória  e  Obrigação  de  Fazer,  intentada  contra  a  Energisa-  Paraíba 
Distribuidora de Energia, julgou improcedente o pedido exordial, com base no 
art. 269, I c/c o art. 459 do CPC. 

O magistrado  sentenciante  condenou,  ainda,  o  autor  ao 
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes na 
importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 20 § 4º 
do CPC, com exigibilidade suspensa, a teor do que dispõe o art. 12 da Lei n. 
1060/50. 

Em razões recursais, fls. 73/77, sustenta o recorrente que o 
decisum merece  reforma nesta  Corte,  afirmando,  para  tanto,  que  teve  o  seu 
nome negativado em órgão de restrição creditícia,  em razão da cobrança do 
valor  de  R$  29,14  (vinte  e  nove  reais  e  catorze  centavos)  referente  a  fatura 
vencida do mês de 12/2010,  que no seu entender é indevida,  porquanto não 
existe sequer medidor para apurar o valor alusivo à cobrança de energia. 

Diante deste quadro, pugna pelo provimento do apelo, a 
fim de determinar que a empresa proceda à baixa no apontamento indevido, 
bem  como,  que  seja  condenada  ao  pagamento  da  indenização  pelos  danos 
morais correspondentes. 

Contrarrazões  acostadas,  fls.  81/84,  requerendo  o 
desprovimento do apelo. 

A   Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  90/93, 
opinando pelo prosseguimento do recurso sem manifestação de mérito. 
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É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes- Relatora

Contam os autos que  Lenilson Lopes Lins ingressou com 
Ação  Declaratória  c/c  Indenização  e  Obrigação  de  Fazer  em  desfavor  da 
Energisa-  Paraíba Distribuidora de Energia,  ao argumento de que a referida 
empresa efetuou a negativação de seu nome junto ao órgão restritivo de crédito, 
em razão de cobrança que entende indevida. 

O magistrado sentenciante rejeitou o pedido inicial, com 
esteio no art. 269, inciso I, c/c o art. 459 do CPC,  ao fundamento de que houve a 
restrição creditícia do nome do autor, diante do inadimplemento de faturas em 
atraso,  permanecendo  o  débito  até  os  dias  atuais.   É  dessa  decisão  que  o 
recorrente se insurge. 

A  sentença  não  merece  reparos,  em  que  pese  todo  o 
esforço do autor para a sua reforma. É que o caso tem o seu deslinde nas regras 
processuais que cuidam do ônus da prova, notadamente,  no que se refere à 
demonstração dos fatos constitutivos do direito do autor, insculpida no art. 333, 
inciso I do Código de Ritos. 

O  promovente,  ao  afirmar  que  a  empresa  de  energia 
procedeu à inscrição indevida de seu nome em órgão de restrição creditícia, não 
conseguiu demonstrar com êxito que a referida restrição foi de fato indevida, 
limitando-se tão somente a fazer afirmações desprovidas de cunho probatório.  

Por  seu  turno,  a  parte  ré  ao  atravessar  a  sua  peça 
contestatória,  colacionou  aos  autos  documentos  que  demonstram,  de  forma 
induvidosa,  que  o  promovente  se  encontrava  em  débito  com  a  empresa, 
anexando, para tanto, as faturas correspondentes aos meses  12/2010, 01/2011, 
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02/2011 e 06/2011,  fls. 39/42, referentes à multa e juros de mora pelo atraso no 
pagamento.     

A respeito, julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Rio 
Grande do Sul, in verbis: 

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE 
REALIZAÇÃO  DE  CONTRATAÇÃO  FRAUDULENTA PELO  RÉU 
UTILIZANDO  DADOS  PESSOAIS  DO  AUTOR.  RESTRIÇÃO 
CREDITÍCIA.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  PELO  AUTOR 
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ARTIGO 333, I, DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DO 
JULGAMENTO  DE  IMPROCEDÊNCIA  DO  PLEITO 
INDENIZATÓRIO. 1. Irresignação apreciada na forma do artigo 557, 
do Código de Processo Civil. 2. Caso em que autor alega ter sofrido 
restrição  creditícia  indevida  decorrente  de  inadimplemento  havido 
em contratação fraudulenta realizada pelo réu junto ao Grupo RBS em 
nome do autor. Prova dos autos que é insuficiente para que se conclua 
pela prática de conduta ilícita pelo réu. Autor que não comprova os 
fatos constitutivos de seu direito, deixando de se desincumbir do ônus 
que sobre si recaía, a teor do disposto no artigo 333, I, do Código de 
Processo  Civil.  NEGADO  SEGUIMENTO  AO  APELO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  (Apelação  Cível  Nº  70054558507,  Nona  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Iris  Helena  Medeiros 
Nogueira, Julgado em 14/05/2013).

Segundo  ensina  o  doutrinador  MOACYR  AMARAL 
SANTOS1:  “Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prová-los, não  
decorre o direito que deles originaria se provados [...].”

Igualmente sobre o ônus da prova cabe destacar lição do 
processualista Prof. OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA2: 

"Como todo direito se sustenta em fatos, aquele que alega possuir um 
direito deve, antes de mais nada, demonstrar a existência dos fatos em 

1  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2º, 12ª ed., Ed. Saraiva, p. 373.
2  Curso de Processo Civil, vol. I, Processo de Conhecimento, 6ª ed., Ed. RT, p. 342.
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que tal direito se alicerça.  Pode-se, portanto, estabelecer, como regra 
geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o 
qual  à  parte  que  alega a  existência  de  determinado fato  para  dele 
derivar a existência de algum direito incumbe o ônus de demonstrar 
sua existência.  Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos 
fatos por si mesmo alegados como existentes."

Na hipótese dos autos, à luz da prova produzida e a partir 
da regra do ônus da prova do Código de Processo Civil, nos termos da decisão 
atacada, entendo que a empresa demandada ao promover a restrição creditícia 
do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 11, o fez no exercício 
regular  de  um  direito  reconhecido,  nenhum  reparo  merecendo,  portanto,  o 
comando sentencial. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
APELAÇÃO CÍVEL, mantendo incólume a sentença de 1º grau. 

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes. Participaram do julgamento, a  Exma Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes (relatora), o Exmo Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz. 

Presente ao julgamento, a Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de agosto de 2014. 

Gabinete no TJ/PB em 01 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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