
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050926-51.2013.815.2001 — 8ª Vara Cível da Capital
RELATOR       : João Batista Barbosa, Juiz Convocado para substituir o Des. Sau-
lo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE      : Bernadete de Lourdes da Silva
ADVOGADO   : Admildo Alves da Silva (OAB/PB nº 9.135)
APELADA        : Claro S/A
ADVOGADOS : Cícero Pereira de Lacerda Neto  (OAB/PB nº 15.401) e Pedro Henri-
que Abath Escorel Borges (OAB/PB nº 19.667)

APELAÇÃO CÍVEL —  AÇÃO DE REPETIÇÃO DE IN-
DÉBITO C/C REVISIONAL DE CONTRATO E INDENI-
ZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  —  SUPOSTA  INSCRI-
ÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE RESTRIÇÃO AO
CRÉDITO — NÃO COMPROVAÇÃO — IMPROCEDÊN-
CIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —  ART.  373,  INCISO  I,  DO
CPC/15  —  INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO DIREITO AUTORAL — MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA — DESPROVIMENTO.

 
— Nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o autor possui o ônus
de provar o fato constitutivo de seu direito. Não o fazendo, a im -
procedência do pedido é medida que se impõe.

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS  os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Jus-
tiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Bernadete de Lour-
des da Silva contra a sentença de fls. 165/170, proferida nos autos da Ação de Repeti-
ção de Indébito c/c Revisional de Contrato e Indenização por Danos Morais  ajuiza-
da em face da Claro S/A, julgando improcedente o pedido inicial. Honorários advocatí-
cios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se ser a au-
tora beneficiária da gratuidade judiciária.
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A apelante, em suas razões recursais de fls. 172/178, assegura
que teve seu nome indevidamente inscrito no rol de inadimplentes, pois efetuou o paga-
mento de todas as parcelas do acordo.

Contrarrazões às fls. 181/185.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
193/194, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 

VOTO

A autora, ora apelante, alegou ter firmado acordo extrajudicial,
referente à prestação de serviços de TV a cabo, cujo pagamento seria efetuado através
de uma entrada de R$ 180,19 (cento e oitenta reais e dezenove centavos), mais quatro
prestações, sendo a primeira no valor de R$ 106,13 (cento e seis reais e treze centavos),
a segunda de R$ 108,42 (cento e oito reais e quarenta e dois centavos) e a terceira e
quarta no valor de R$ 106,12 (cento e seis reais e doze centavos).

Ocorre que, mesmo após efetuado o pagamento das parcelas re-
ferentes ao acordo, teve seu nome negativado no rol de mal pagadores.

Pois bem. A partir de uma análise dos autos, verifica-se que, de
fato, foi firmado acordo entre as partes, tendo por objeto as faturas vencidas entre maio
e junho de 2010 (fls. 28). 

Cumpre observar, no entanto, que, conforme documento de fls.
27, as inscrições do nome da autora/apelante foram efetuadas pela inadimplência de fa-
turas com vencimento em 05/08/2010.

Ora, evidente que o débito que deu origem à inscrição não esta-
va incluído no acordo firmado, ademais, não foi acostado ao caderno processual ne-
nhum comprovante do pagamento da cobrança vencida em 05/08/2010.

Sabe-se que, nos termos do art. 373, I, do CPC/15, o autor pos-
sui o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Os documentos juntados não demonstram a negativação indevi-
da, logo, não demonstrada conduta ilícita praticada pela apelada.

Neste sentido é a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  FLEXIBILIZAÇÃO
DO  ÔNUS  DA  PROVA.  QUESTÃO  RELEVANTE.  VIOLA-
ÇÃO  DO  ART.  535  DO  CPC.  OMISSÃO  CONFIGURADA.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  IMPOSTO  DE  RENDA.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  EXECUÇÃO  DE  SENTENÇA.
DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL. FATOS IMPEDITIVOS,
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MODIFICATIVOS OU EXTINTIVOS.  1.  Procede o argumento
do Estado do Rio Grande do Sul  de que não houve pronuncia -
mento  a  respeito  da  tese  de  flexibilização  da  distribuição  do
ônus da prova. 2. Segundo o art. 333, I e II, do CPC, compete
ao autor a prova constitutiva de seu direito e ao réu a prova
dos fatos  impeditivos,  modificativos ou extintivos do direito
do autor.  3.  Hipótese  em que  o  Estado do Rio  Grande  do  Sul
consigna  não possuir  a  Declaração de Ajuste  Anual,  porque se
trata de documento entregue pelo contribuinte à Receita Federal
(União). 4. Reitere-se que cumpre ao devedor o ônus da prova de
fato  modificativo,  impeditivo  ou  extintivo  do  direito  da  parte
credora. Não obstante,  quando a parte a quem compete a prova
afirma que a documentação se encontra em poder de outros, cabe
a ela  utilizar  os  instrumentos  e  meios  processuais  postos  à  sua
disposição.(...)  Embargos  de  Declaração  acolhidos  sem  efeito
modificativo.  (EDcl  no AgRg no AREsp  278.445/RS,  Rel.  Mi-
nistro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
19/09/2013, DJe 26/09/2013)

No mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INE-
XISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DA-
NOS  MORAIS  -  IMPROCEDÊNCIA  -  IRRESIGNAÇÃO  -
ART.  333,  INCISO  I,  DO  CPC  -  NÃO  COMPROVAÇÃO,
PELO  AUTOR,  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  SEU
DIREITO - APLICAÇÃO DO ART. 557, 'CAPUT', DO CPC
-  SEGUIMENTO  NEGADO.  -  -O  art.  333,  I  e  II,  do  CPC
dispõe que compete ao autor fazer prova constitutiva de seu
direito e que cabe ao réu a prova dos fatos impeditivos, mo-
dificativos ou extintivos do direito do autor. In casu, o autor
não  fez  prova  do  fato  constitutivo  de  seu  direito-.  (REsp
863.899/RJ, Rel. Ministro  JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SE-
GUNDA  TURMA,  julgado  em  17.10.2006,  DJ  09.02.2007  p.
300) Vistos, etc. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00267484320108152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES SAULO
HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES , j. em 22-05-2015) 

Portanto, não merece prosperar o recurso apelatório, posto que
se encontra correta a sentença proferida pela magistrada a quo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso apela-
tório. 

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários
advocatícios em 5% (cinco por cento), observando-se ser a apelante beneficiária da gra-
tuidade judiciária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento  o Exmo.  Sr.  Dr.  João Batista  Barbosa (Juiz
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Convocado com jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Be-
nevides), o Exmo. Sr. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado para subs-
tituir a  Desª. Maria das Graças Morais Guedes) e o Exmo. Sr. Dr. Ricardo Vital de Al-
meida (Juiz Convocado para substituir o Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque).

Presente ao julgamento o Exmo. Dr. Rodrigo Marques da Nób-
rega, Promotor de Justiça Convocado.

João Pessoa, 10 de abril de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado

4



ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0050926-51.2013.815.2001 — 8ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de  apelação cível  interposta por  Bernadete de Lour-
des da Silva contra a sentença de fls. 165/170, proferida nos autos da Ação de Repeti-
ção de Indébito c/c Revisional de Contrato e Indenização por Danos Morais  ajuiza-
da em face da Claro S/A, julgando improcedente o pedido inicial. Honorários advocatí-
cios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observando-se ser a au-
tora beneficiária da gratuidade judiciária.

A apelante, em suas razões recursais de fls. 172/178, assegura
que teve seu nome indevidamente inscrito no rol de inadimplentes, pois efetuou o paga-
mento de todas as parcelas do acordo.

Contrarrazões às fls. 181/185.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.
193/194, opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

É o relatório. 
Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 20 de março de 2018.

 João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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