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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0002445-05.2010.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Apelante: Alex Sarmento Vieira – Adv.: Lincon Bezerra de Abrantes (OAB-PB
nº 12.060)

Apelado: Banco Itauleasing S/A – Adv.: Antonio Braz da Silva (OAB-PB nº
12.450-A)

EMENTA:  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO.  INEXISTÊNCIA  DA
VEROSSIMILHANÇA  DAS  ALEGAÇÕES  AUTORAIS.
ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA SÚPLICA APELATÓRIA. 

-  Nos  termos do art.  373,  I,  do CPC, o ônus  da
prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo
do seu  direito.  Assim,  se ele  não se  desincumbe
deste mister, deixando de instruir o processo com
os  documentos  necessários,  não  pode  o  Juiz,
através  de  sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso
direito ao caso concreto que lhe fora submetido.

-  “Incumbe  ao  autor  o  ônus  de  provar  o  fato
constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333,
I, do CPC/1973 e art. 373, inciso I, do CPC/2015.
Acrescente-se que tal regra incide até mesmo nos
casos submetidos às normas consumeristas. Apesar
de  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor  prever  a
inversão do ônus probatório, deve o autor da ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos
do  seu  direito.  Diante  da  inexistência  de
comprovação  da  verossimilhança  de  suas
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alegações, ou seja, em razão da ausência de provas
da  formalização  de  contrato  gratuito,  descabe  o
pedido de desconstituição de débito assumido pelo
consumidor,  bem como da  indenização  por  danos
morais.”  (TJPB;  APL  0000074-63.2013.815.0371;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho; DJPB 16/05/2017;
Pág. 9).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.

Relatório

 Cuida-se de recurso apelatório interposto por Alex Sarmento
Vieira, desafiando sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Mista Comarca de
Sousa, nos autos da Ação de Repetição de Indébito, movida em desfavor da
Banco Itauleasing S/A. 

Na sentença de fl. 69, o magistrado de primeiro grau julgou
improcedentes  os  pedidos  formulados  na  exordial,  considerando  que  o
promovente não conseguiu demonstrar o fato constitutivo de seu direito. 

Inconformado, o autor apelou (fls. 72/75), asseverando, em
síntese, que a cobrança indevida formulada pela apelada restou devidamente
comprovada  nos  autos,  pugnando,  ao  final,  pelo  provimento  do  apelo  e
consequente procedência da ação de repetição de indébito.

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão
de fls. 78/81. 

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu
que não seria o caso de ofertar parecer, em virtude da ausência de interesse
público na demanda, conforme cota de fls. 100/101. 

É o relatório. 

V O T O
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Conforme relatado, a demanda fora proposta pelo apelante
com o fito de ter reconhecida a inexistência de débito com a Itauleasing, bem
como a restituição de valores. 

O recorrente  assevera  que no mês de março de 2010 foi
surpreendido com a penhora on-line de suas contas bancárias, proveniente de
uma decisão judicial exarada pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São
Paulo, no bojo de uma Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo apelado
contra o demandante.

O apelante afirmou, ainda, que o ato de penhora teve como
objeto a execução de um contrato no valor de R$ 37.759,63 (trinta e sete mil,
setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e três centavos), o qual ensejou
a inserção do nome do autor indevidamente no SPC, fato este que fora objeto
de  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Indenização  por  Danos
Morais, com trâmite perante o 2º Juizado Especial Misto da Comarca de Sousa-
PB, juízo no qual fora proferida sentença de procedência.

Assim, o apelante afirmou que o apelado requereu penhora
on-line das contas do autor para receber a importância acima citada, sendo que
o recorrente nunca deveu tal quantia, motivo pelo qual pediu a repetição do
indébito em juízo.

Contudo,  após  análise  das  provas  acostadas  aos  autos,
verifico  que  não  foi  apresentado  qualquer  documento  ratificando  o
adimplemento  do  contrato  firmado  entre  o  Sr.  Alex  Sarmento  Vieira e  a
Itauleasing. 

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos
do seu direito, o que não aconteceu in casu. 

Dito  isto,  diga-se,  por  oportuno,  que  o  requerente,
objetivando provar o alegado, carreou apenas cópias da consulta ao SPC, bem
como de  sentença  proferida  pelo  2º  Juizado  Especial  Misto  da  Comarca  de
Sousa, além de ordem judicial de bloqueio em sua conta bancária. 

Como já explicitado acima, incumbindo o  onus probandi ao
demandante, nos termos do art. 373, I, do Estatuto Processual Civil/2015, este
não se desincumbiu deste requisito processual. 

O citado artigo dispõe:
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"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 

I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito".  

Sobre o tema, aplicação do ônus da prova, com a maestria
que lhe é peculiar, esclarece o renomado processualista Moacyr Amaral Santos,
in "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348:

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o
instituto do ônus da prova a um único dispositivo, o art.
333, onde se lê: 'O ônus da prova incumbe: I - ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito; II - ao réu,
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo  do  direito  do  autor.  De  tal  forma,  adotou  a
teoria de Carnelutti, estabelecida no seguinte princípio:
'Quem opõe  uma pretensão  em juízo  deve  provar  os
fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve,
por seu lado, provar os fatos do quais resulta; em outros
termos  -  quem  aciona  deve  provar  o  fato  ou  fatos
constitutivos; e quem excetua, o fato ou fatos extintivos
ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Desse modo, a inversão do ônus probatório não é absoluta e
automática,  porquanto se condiciona à verossimilhança da argumentação do
consumidor, o que não ocorreu na hipótese ora discutida.

Acerca da questão, colaciono recentíssima jurisprudência do
nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“PRELIMINAR.  CONDIÇÕES  DA  AÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  COMERCIANTE.
ATRIBUIÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÃO SOMENTE AO
FABRICANTE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SOLIDARIEDADE
DOS  PARTICIPANTES  DA  CADEIA  DE  CONSUMO.
PETIÇÃO QUE  NARRA  SUPOSTO VÍCIO  NO PRODUTO.
INCIDÊNCIA  DA  TEORIA  DA  ASSERÇÃO.  VÍCIO
PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. REJEIÇÃO. Como a
responsabilidade  dos  participantes  da  relação  de
consumo é solidária, o consumidor tem a faculdade de
demandar contra quaisquer daqueles que intervieram no
liame obrigacional, caracterizando, via de consequência,
a legitimidade do comerciante para estar no polo passivo
do processo. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
DEFEITO  NA  CERÂMICA.  ELEMENTOS  POSTOS  NA
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PETIÇÃO INCONGRUENTES EM RELAÇÃO AO CONJUNTO
PROBATÓRIO. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO.
ÔNUS DO CONSUMIDOR. DESPROVIMENTO. O art. 18, §
1º,  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  confere  ao
fornecedor o poder potestativo de, constatado vício no
produto, saná-lo no prazo de 30 (trinta) dias, de modo
que,  não  sendo  uma das  hipóteses  do  §  3º,  deve  o
consumidor  sujeitar-se  a  esse  prazo  de  saneamento.
Ausente  a  demonstração  do  vício  na  cerâmica
alegado pelo consumidor na petição inicial, impõe-
se a manutenção da sentença ante a inocorrência
de comprovação dos fatos constitutivos do direito,
na  forma  do  art.  373,  I,  CPC.  Os  princípios
facilitadores  da  defesa  do  consumidor  em juízo,
notadamente o da inversão do ônus da prova, não
exoneram o autor do ônus de fazer, a seu encargo,
prova mínima do fato constitutivo do seu direito.
Em  face  do  exposto,  REJEITADA  A  PRELIMINAR,  no
mérito,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,  e  mantenho
irretocável  o decisum recorrido.”  (TJPB; APL 0012791-
86.2014.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível;
Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB
17/10/2017; Pág. 16) (Grifei)

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESCONSTITUIÇÃO  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
PEDIDO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PESSOA  JURÍDICA.  DESTINATÁRIA
FINAL  DOS  SERVIÇOS.  APLICAÇÃO  DAS  NORMAS
CONSUMERISTAS.  ALEGAÇÃO  DE  FORMALIZAÇÃO  DE
CONTRATO  GRATUITO.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU
DIREITO,  MESMO  NO  CASO  DE  RELAÇÃO
CONSUMERISTA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  PROBATÓRIO.
DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DA VEROSSIMILHANÇA
DE  SUAS  ALEGAÇÕES.  CONTRATO  ONEROSO
DEVIDAMENTE  ASSINADO.  OBRIGATORIEDADE  DE
CUMPRIMENTO DOS TERMOS PREVISTOS NA AVENÇA.
IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO E
DE  RESPONSABILIZAÇÃO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. Com efeito,
de  acordo  com  o  art.  2º,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  a  pessoa  jurídica  poderá  ser  considerada
consumidora,  caso  utilize  o  bem  ou  o  serviço  como
destinatária  final.  Incumbe  ao  autor  o  ônus  de
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provar  o  fato  constitutivo  do  seu  direito,  nos
termos do  art.  333,  I,  do  CPC/1973  e  art.  373,
inciso I, do CPC/2015. Acrescente-se que tal regra
incide até mesmo nos casos submetidos às normas
consumeristas. Apesar de o Código de Defesa do
Consumidor prever a inversão do ônus probatório,
deve o autor da ação comprovar a verossimilhança
dos  fatos  constitutivos  do  seu  direito.  Diante  da
inexistência de comprovação da verossimilhança de suas
alegações, ou seja, em razão da ausência de provas da
formalização de contrato gratuito, descabe o pedido de
desconstituição  de  débito  assumido  pelo  consumidor,
bem como da indenização por danos morais.” (TJPB; APL
0000074-63.2013.815.0371;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho; DJPB 16/05/2017; Pág. 9). (Grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS,  MATERIAIS  E  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.
HOMOLOGAÇÃO  DE  ACORDO  JUDICIAL  EM  LIDE  DE
BUSCA  E  APREENSÃO.  QUITAÇÃO  DO  DÉBITO.
NOTIFICAÇÃO  ENDEREÇADA  AO  DETRAN/PE  PARA
RETIRADA  DO  GRAVAME.  RESPONSABILIDADE
EXCLUSIVA  DO  ÓRGÃO  DE  TRÂNSITO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DA  CONDUTA  IRREGULAR  DO  BANCO
PROMOVIDO.  EXEGESE  DO  ART.  333,  INCISO  I,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.
JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA CORTE E DOS
DEMAIS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  MANUTENÇÃO  DA
DECISÃO  DE  PRIMEIRO  GRAU.  DESPROVIMENTO  DA
SÚPLICA APELATÓRIA. Os requisitos de admissibilidade
da  súplica  apelatória  obedecerão  as  regras  e
entendimentos jurispruden- ciais do Código de Processo
Civil de 1973, porquanto a irresignação foi interposta em
face  de  decisão  publicada  antes  da  vigência  do  novo
CPC.  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de
março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. ” (Enunciado Administrativo
nº 02 do Superior Tribunal de Justiça). Não há que se
falar  em  indenização  por  danos  morais  quando
ausente  o  nexo  causal  entre  causa  e  efeito.  “O
ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
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constitutivo do seu direito, conforme insculpido no
art. 333, I, do código de processo civil. Para que
faça  jus  a  recebimento  de  indenização  por  ato
ilícito, necessário que a prova acostada aos autos,
constitutiva do direito, seja robusta e inequívoca.”
(TJPB;  AC  052.2007.000628-4/001;  Alagoinha;  Relª
Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti; DJPB
30/11/2010;  Pág.  6).  “APELAÇÃO  CÍVEL.  Ação  de
Exibição  e  Entrega  de  Documentos.  Telefonia.
Documentação  relativa  aos  Contratos  de  Participação
Financeira.  Sentença  de  Procedência.  Inconformismo.
Acolhimento. Interesse de agir. Presença. Prescrição da
Ação principal. Análise. Descabimento. Medida Cautelar
de  cunho  satisfativo  e  autônomo.  Necessidade  de
propositura  da  presente  Demanda  para  obter  a
documentação pretendida.  Ausência de evidências  que
demonstrem  a  titularidade  da  linha  telefônica.
Aplicação da Legislação Consumerista e inversão
do  ônus  probatório.  Não  absoluta  e  automática,
pois se condiciona à verossimilhança da alegação
do Consumidor  ou à  hipossuficiência,  o  que  não
ocorreu na hipótese retratada. Relação Jurídica entre
as Partes não comprovada. Autor que não logrou êxito
em comprovar os fatos e fundamentos de seu Direito.
Inteligência  do  artigo  373,  inciso  I  do  Código  de
Processo  Civil.  (...).  ”  (TJSP;  APL
103231393.2015.8.26.0576; Ac. 9880998; São José do
Rio  Preto;  Trigésima  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.
Des.  Penna  Machado;  Julg.  05/10/2016;  DJESP
14/10/2016)  (Grifo  nosso).”  (TJPB;  APL  0001768-
11.2016.815.0000; Primeira Câmara Especializada Cível;
Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 10/03/2017; Pág. 9)
(Grifei) 

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de
Justiça:

“Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos
fatos  alegados  na  petição  inicial.  Decisões  anteriores
fundadas  nas  provas  acostadas  aos  autos.
Impossibilidade  de  reexame.  Súmula  7/STJ.  Não
comprovação  dos  alegados  danos  materiais  e  morais
sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe  a  prova  dos  atos
constitutivos  de  seu  direito.  -  Em  que  pese  a
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indiscutível  aplicação  da  inversão  do  ônus  da
prova  ao  CDC,  tal  instituto  não possui  aplicação
absoluta. A inversão deve ser aplicada “quando, a
critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras
ordinárias  de  experiências”.  -  Entenderam  as
instâncias ordinárias, após análise das provas dos
autos, que o recorrente não comprovou as falhas
na  prestação  dos  serviços  contratados.
Necessidade de revolvimento de todo o conjunto
fático-probatório. Óbice da Súmula 7 do STJ. - O
recorrente  não provou a  ocorrência  de vícios  no
serviço que pudessem lhe conferir direito a uma
indenização  por  danos  materiais  ou  morais.
Recurso especial não conhecido”. (Resp 741393/PR –
RELATORA  MINISTRA  NANCY  ANDRIGHI  –  TERCEIRA
TURMA – JULG. EM 05/08/2008). (Grifei). 

Dessa forma, em face de não ter o promovente conseguido
demonstrar que pagou por quantia indevidamente paga – requisito essencial ao
ajuizamento  de  ação  de  repetição  de  indébito  -,  correta  se  mostra  a
improcedência da presente lide, não devendo haver modificação no  decisum
combatido.

Diante  do  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo-se a sentença em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu  a  sessão o  Excelentíssimo Senhor  Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque

– Relator, Maria das Graças Morais Guedes e o  Excelentíssimo Senhor Doutor

João Batista Barbosa (Juiz convocado para substituir o Excelentíssimo Senhor

Desembargador Saulo Henriques de Sá e Benevides).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Rodrigo Marques da Nóbrega – Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  sessões  da  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de
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Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Relator
01


