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PROCESSUAL  CIVIL  - Apelação  cível  –
Ação  de  repetição  de  indébito  c/c
indenização  por  danos  morais –
Improcedência  da  pretensão  deduzida  –
Irresignação da autora  – Dívida não paga
no vencimento – Fatos constitutivos de seu
direito  –  Ônus  do  autor  –  Art.  333,  I,  do
CPC/73  (atual  art.  373,  I,  CPC/15)  -
Bloqueio  de  linha  telefônica  –  Exercício
regular de direito do credor – Dano moral
não configurado -  Manutenção da sentença
– Desprovimento. 

- O Código de Processo Civil, em seu art.
333, I (vigente à época do processamento
do  feito  em  primeiro  grau  de  jurisdição),
estabelece que incube ao autor o ônus de
provar os fatos constitutivos de seu direito,
enquanto  que  cabe  ao  réu  a  prova  dos
fatos extintivos, impeditivos e modificativos
do direito do autor.

− Assim,  caberia  ao  apelante fazer  prova
dos fatos constitutivos do seu direito, qual
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seja, comprovar a existência do indébito e a
ocorrência do dano moral dele decorrente,
vez que  “quod non est in actis, non est in
mundo” (aquilo que não está nos autos, não
existe  no  mundo),  razão  pela  qual  não
procede a sua irresignação.

– Se não há prática de ato ilícito por parte
do  credor,  não  existe  obrigação  de
indenizar. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento  ao  recurso  de  apelação,  nos  termos  do  voto  do  relator  e  da
súmula do julgamento retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
ODETE DIAS HENRIQUE,  objetivando reformar  a sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina
Grande que, nos autos da “ação de repetição de indébito c/c indenização por
danos  morais”,  movida  pela  apelante  em desfavor  do  TELEMAR  NORTE
LESTE S/S, julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial. 

Na  inicial,  sustentou  a  promovente  que,
apesar do atraso, realizou pagamento da fatura telefônica refente ao mês de
junho de 2013, e que continuou recebendo cobranças como se não tivesse
pago.  Em  virtude  disso,  teve  sua  conta  bloqueada,  causando-lhe  grande
prejuizo. 

Com base nisso, requereu a devolução do
valor pago indevidamente e o pagamento de indenização pelos danos morais
sofridos.

Sentença  às  fls.  75/78, julgando
improcedente o pedido,  sob o fundamento de que  “o bloqueio se deu por
débito  não  pago,  e  não  havendo  nada  nos  autos  que  indique  que  tenha
permanecido após o pagamnetos, inexiste ato ilícito indenizável”. 

2



Apelação Cível nº 0026892-65.2013.815.0011

Nas  razões  de  sua  apelação,  a  autora
deduz  os  mesmos  argumentos  expendidos  na  inicial,  ou  seja,  que  “teve
interrompido o fornecimento telefônico de forma indevida,  porque as fls.  8
mostra que a autora pagou, e sempre pagou todos os seus débitos de forma
rigorosa, e foi cortado e ainda a empresa não sofre qualquer tipo de punição”. 

Contrarrazões às fl. 86/104, pugnando pela
manutenção do “decisum a quo”. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção, fls. 110/111.

É o relatório.

Decido.

Em  que  pese  as  razões  ofertadas  pela
promovente, ora apelante, a sentença merece ser confirmada.

Ao compulsar os autos, restou comprovado
que a autora, ora apelante, deixou de quitar, ou seja, de adimplir com sua
parte  no  contrato  de  prestação de  serviços  que  celebrou  com a  empresa
demanda,  só  vindo  a  pagar  a  fatura  do  mês  de  junho  de  2013  com
vencimento  em  16/06/13,  em  26/06/13,  após  o  recebimento  da  carta  de
cobrança endereçada para a devedora em 22/06/13.

Conforme  se  depreende  dos  autos,  a
apelante não fez prova de que o bloqueio da linha telefônica persistiu mesmo
depois  do  pagamento  e  pelo  mesmo  motivo.  O  contrário  disso  está
demonstrado na contestação que a fatura subsequente (referente à 07/13) foi
pago com mais de dois meses de atraso (doc. de fls. 19), sem que nada falar
sobre isso a parte autora nas manifestações que se seguiram. 

Como se sabe, “denomina-se prova a todo
elemento que contribui para a formação da convicção do juiz a respeito da
existência de determinado fato”1.

Por sua vez,  o  Código de Processo Civil,
em seu art. 333, estabelece que incube ao autor o ônus de provar os fatos
constitutivos  de  seu direito,  enquanto  que cabe ao  réu  a prova  dos  fatos
extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Veja-se:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
1 CÂMARA, Alexandre de Freitas. Lições de Direito Processual Civil. 12. ed., Rio de Janiero: Lúmen
Juris, 2005, p. 397.
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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.

Entende-se por fato constitutivo aquele que
origina a relação jurídica posta em juízo (“res in iudicium deducta”). Já o fato
extintivo é aquele que põe fim à relação jurídica. O exemplo mais tradicional
fornecido pela doutrina é o pagamento. Ao seu turno, o fato impeditivo refere-
se a ausência de um dos requisitos de validade do ato jurídico, possuindo,
assim, o condão de  impedir as pretensões do direito do autor. Por fim, fato
modificativo é aquele capaz de alterar a relação jurídica, como por exemplo, o
pagamento parcial.

Dessa forma, caso não reste provado nos
autos os fatos constitutivos, os pedidos do autor fatalmente serão julgados
improcedentes. 

“In casu subjecto”, como visto alhures, a fim
de que se analise a controvérsia dos autos, faz-se necessária a comprovação
do indébito, o que não aconteceu em nenhum momento processual,  assim,
constato que não há que se falar em indébito, tampouco em sua repetição em
dobro.  

A  apelante,  ao  deduzir  a  presente
pretensão  indenizatória  atua  de  forma  contrária  ao  seu  dever  processual.
Tendo a recorrente ciência  da celebração do contrato  e  se não efetuou o
pagamento  das  parcelas  pontualmente,  deduziu  pretensão  que  sabia  ser
destituída de fundamento, o que não se admite.

Não  há  nos  autos  qualquer  prova  no
sentido de que tenha o apelado se excedido no exercício de seus direitos,
pelo que inexiste irregularidade, devendo ser mantida a r. sentença em todos
os seus termos. 

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos  acima  apontados,  NEGO  PROVIMENTO à  apelação  cível,
mantendo a d. sentença guerreada “in totum”. 

D I S P O S I T I V O 

Por  tais  razões, nega-se  provimento  à
apelação cível.

 
É como voto. 
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Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luís Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo. Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o Exmo Dr. Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado
com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da
Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa,24 de abril de 2018.

Aluizio Bezerra Filho 
Juiz de Direito Convocado-Relator
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