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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  E  MATERIAIS.  COMPRA  DE  EQUIPAMENTO 
ODONTOLÓGICO DE  USO  PROFISSIONAL.  AUSÊNCIA 
DE RELAÇÃO DE CONSUMO. ADQUIRENTE QUE NÃO É 
CONSUMIDORA  FINAL.  INAPLICABILIDADE  DO  CDC. 
DEVOLUÇÃO  DO  PRODUTO.  ACEITAÇÃO  TÁCITA  DA 
EMPRESA.  NECESSÁRIO  RESSARCIMENTO  DOS 
VALORES  PAGOS,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO 
ILÍCITO.  DANOS  MORAIS  NÃO  CONFIGURADOS. 
FALTA DE PROVA DA NEGATIVAÇÃO. ARTIGO 333, I, DO 
CPC.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE.  APLICAÇÃO DO 
ART. 557, DO CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO E 
SEGUIMENTO NEGADO AO RECURSO ADESIVO.

- Nos termos da Jurisprudência dominante do STJ e do TJPB, 
“o critério adotado para determinação da relação de consumo 
é  o  finalista.  Desse  modo,  para  caracterizar-se  como 
consumidora, a parte deve ser destinatária final econômica do 
bem  ou  serviço  adquirido”1.  Assim,  em  tendo  a  autora  do 
presente feito comprado equipamento odontológico voltado 
ao desempenho de sua profissão, a mesma não se enquadra 
na  condição  de  consumidora  final,  em  razão  do  que, 
inaplicável a disciplina consumerista consagrada no CDC.

- Configura-se o dever, por parte da empresa vendedora, de 
ressarcimento  dos  danos  materiais  ocasionados  ao  polo 
comprador quando este, insatisfeito com o produto, efetua a 
devolução  do  mesmo  e  a  contratada,  por  sua  vez,  não 

1 STJ, AgRg no REsp 1193293/SP, Rel. Min. SIDNEI BENETI, 3ª TURMA, 27/11/2012, DJe 11/12/2012.



demonstra qualquer resistência quanto ao seu recebimento, 
aceitando o distrato de modo tácito. Configura-se assim, pois, 
o  dever  de  ressarcimento  do  valor  despendido  pela 
contratante, sob pena de enriquecimento ilícito da vendedora.

-  Naquilo  que concerne  ao  pedido de  reparação por  danos 
morais,  afigura-se  mandamental  a  sua  rejeição quando não 
provados nos autos a ocorrência dos fatos geradores do abalo 
indenizável, nos termos do artigo 333, I, do CPC. Desta feita, 
inexistentes indícios de negativação do nome da autora nos 
órgãos de proteção ao crédito, ao contrário do alegado, não 
merece prosperar o pleito de indenização por danos morais.

RELATÓRIO

Trata-se de apelo e recurso adesivo movidos, respectivamente, 
por  Clean  Line  Indústria  e  Comércio  de  Produtos  Médicos  e  Odontológicos 
Ltda./EPP. e por Vera Lúcia Farias Diniz contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 
4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande nos autos da ação de indenização por 
danos morais e materiais, a qual julgou procedente a pretensão vestibular, para o fim 
de condenar a sociedade apelante ao pagamento de danos morais no valor de R$ 
4.000,00, além de danos materiais na quantia de R$ 3.708,17.

Inconformada, a empresa promovida interpôs tempestivamente 
seu recurso apelatório, pugnando pela reforma da decisão de 1º grau, argumentando, 
em suma: a inexistência de relação de consumo, tendo em vista a autora não ser 
consumidora  final;  a  inocorrência  de  quaisquer  danos  morais  ou  materiais,  em 
decorrência da culpa exclusiva da parte contratante.

Em  sede  de  contrarrazões,  a  demandante  apelada  pleiteia  o 
desprovimento do recurso, o que fizera ao rebater cada uma das razões recursais 
formuladas pela parte processual adversa.

Por sua vez, recorre adesivamente a promovente, defendendo a 
reforma  do  decisum  a  quo,  única  e  exclusivamente,  para  que  seja  determinada  a 
devolução dos valores a título de danos materiais em dobro, assim como, a fim de 
que seja majorada a indenização por danos morais arbitrada.

Intimado, a sociedade apelante ofertou contrarrazões ao recurso 
adesivo interposto pela autora, opinando pelo seu consequente desprovimento, em 
razão da completa insubsistência das alegações recursais levantadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC. 



É o relatório. Decido em conjunto os recursos.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em  disceptação,  urge  adiantar  que  a  sentença  objurgada  merece  ser  reformada, 
apenas, a ponto de cassar a indenização por danos morais fixada, adequando-a à 
Jurisprudência  dominante  dos  Tribunais  pátrios,  em  razão  do  que  deve-se  dar 
provimento parcial ao apelo e negar seguimento ao recurso adesivo.

A esse respeito,  fundamental  destacar  que a  controvérsia  em 
deslinde transita em redor dos supostos danos morais e materiais decorrentes da 
rescisão,  por parte  da autora contratante,  de um contrato de compra e  venda de 
equipamento odontológico  profisisonal,  eis  que,  alegadamente  após  o  retorno  do 
produto à empresa vendedora, a mesma não recebera a devolução dos valores pagos 
e, ainda, tivera seu nome indevidamente negativado.

À luz de tal raciocínio, impende iniciar a análise dos autos a 
partir da verificação da disciplina legal aplicável à espécie. Nesse momento, extrai-se, 
inequivocamente, a inaplicabilidade,  in casu,  do CDC, tendo em vista que, segundo 
este,  somente  correspondem  a  relações  de  consumo  aquelas  situações  em  que  o 
contratante seja o destinatário final do produto ou serviço, nos termos seguintes:

Lei  n.  5.078/1990,  Artigo  2º,  caput.  Consumidor  é  toda  pessoa 
física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como 
destinatário final.

Sob referido prisma,  saliente-se que o caso ora submetido ao 
crivo  desta  Corte  não  abrange  o  elemento  finalístico  do  produto  transacionado 
exigido pelo CDC, daí porque não submetido à disciplina do direito consumerista. 
Tal é o que ocorre uma vez que, ao comprar equipamento odontológico destinado ao 
exercício de sua profissão, o produto deixa de atender a uma necessidade própria do 
consumidor e se conecta com a atividade econômica desenvolvida pela adquirente, 
perdendo o elemento fim essencial à proteção das relações consumeristas.

Corroborando  a  impossibilidade  de  aplicação  do  Código  de 
Defesa do Consumidor nos contratos de compra e venda que não envolvem a pessoa 
do destinatário final, a Jurisprudência do Colendo STJ e do TJPB é assente e pacífica, 
consoante fazem prova as seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 
AÇÃO  DE COBRANÇA.  INCIDÊNCIA  DO CDC.  RELAÇÃO 
DE  INSUMO.  INAPLICABILIDADE.  SÚMULA  N.  83/STJ. 
HIPOSSUFICIÊNCIA. REEXAME FÁTICO. SÚMULA N. 7/STJ. 
1.  Quando  a  parte,  no  agravo  regimental,  não  apresenta 
argumentos aptos a modificar a decisão agravada, mantém-se o 



julgado por seus próprios fundamentos. 2.  Se a pessoa jurídica 
não ostenta a condição de consumidor final nem se apresenta em 
situação de vulnerabilidade, não incidem as regras do Direito do 
Consumidor.  3.  Não  cabe,  em  recurso  especial,  a  revisão  do 
conjunto  fático-probatório  dos  autos.  Aplicação  da  Súmula  n. 
7/STJ.  4.  Agravo  regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp 
397.025/SP,  Rel.  Min.  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  3ª 
TURMA, 25/03/2014, DJe 01/04/2014).

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO 
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CONTRATO  DE 
FINANCIAMENTO  PARA  AQUISIÇÃO  DE  FRANQUIA 
CUMULADA  COM  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  RELAÇÃO 
DE  CONSUMO.  INEXISTÊNCIA.  1-  Conforme  entendimento 
firmado por esta Corte, o critério adotado para determinação da 
relação de consumo é o finalista. Desse modo, para caracterizar-
se  como  consumidora,  a  parte  deve  ser  destinatária  final 
econômica  do  bem  ou  serviço  adquirido.  [...]  3.-  Agravo 
Regimental  improvido.  (AgRg  no  REsp  1193293/SP,  Rel.  Min. 
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, 27/11/2012).

CONSUMIDOR.  DEFINIÇÃO.  ALCANCE.  TEORIA 
FINALISTA.  REGRA.  MITIGAÇÃO.  FINALISMO 
APROFUNDADO.  CONSUMIDOR  POR  EQUIPARAÇÃO. 
VULNERABILIDADE. 1.  A jurisprudência do STJ se  encontra 
consolidada no sentido de que a determinação da qualidade de 
consumidor  deve,  em  regra,  ser  feita  mediante  aplicação  da 
teoria finalista, que, numa exegese restritiva do art. 2º do CDC, 
considera destinatário final tão somente o destinatário fático e 
econômico do bem ou serviço, seja ele pessoa física ou jurídica. 
2.  Pela  teoria  finalista,  fica  excluído  da  proteção  do  CDC  o 
consumo  intermediário,  assim  entendido  como  aquele  cujo 
produto  retorna  para  as  cadeias  de  produção  e  distribuição, 
compondo o custo (e, portanto, o preço final) de um novo bem 
ou serviço. Vale dizer, só pode ser considerado consumidor, para 
fins de tutela pela Lei nº 8.078/90, aquele que exaure a função 
econômica do bem ou serviço, excluindo-o de forma definitiva 
do  mercado  de  consumo. […]  (REsp  1195642/RJ,  Rel.  Min. 
NANCY ANDRIGHI, 3ª TURMA, 13/11/2012, DJe 21/11/2012).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO ENTRE 
PESSOAS  JURÍDICAS.  HIPOSSUFICIÊNCIA  ENTRE  AS 
PARTES NÃO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. 
INEXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAMENTO E 
JULGAMENTO  NO  LUGAR  DO  FORO  DA  PESSOA 
JURÍDICA DEMANDADA. PROVIMENTO DO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. - [...] Para que o consumidor seja considerado 



destinatário econômico final, o produto ou serviço adquirido ou 
utilizado não pode guardar qualquer conexão, direta ou indireta, 
com a atividade econômica por ele desenvolvida; o produto ou 
serviço  deve  ser  utilizado  para  o  atendimento  de  uma 
necessidade própria, pessoal do consumidor. [...]  CC 92.519/SP, 
Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, SEGUNDA SEÇÃO, 
julgado  em  16/02/2009,  DJe  04/03/2009.  destaquei  (TJPB  - 
01320110022095001  -  2ª  CÂMARA  CÍVEL  –  Rel.  Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque - j. Em 15-01-2013).

DIREITO CIVIL.  CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS, 
PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  E  REVISÃO  DAS  CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS.  REJEIÇÃO IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO 
RECONHECIDA NA INSTÂNCIA A QUO. SENTENÇA. ELA O 
CÍVEL.  ALEGAÇÃO  DE  INCIDÊNCIA  DAS  NORMAS  DO 
CDC. CONSUMIDOR QUE NÃO SE INSERE NA DEFINIÇÃO 
DE DESTINATÁRIO FINAL. INAPLICABILIDADE DA LEI .° 
8.078/90.  NULIDADE  DOS  TERMOS  DA  AVENÇA. 
ONEROSIDADE  EXCESSIVA  E  ABUSIVIDADE  NA 
COBRANÇA CONSUMO MÍNIMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM  DE  1º  GRAU, 
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  A  incidência  das  normas 
contidas  no  CDC,  pressupõe  a  existência  de  uma  relação  de 
consumo  e,  sobretudo,  da  inserção  das  partes  litigantes  desta 
demanda nos conceitos de consumidor e fornecedor, sob a ótica 
do mencionado diploma legal.  Segunda afirma o Prof  Nelson 
Neri  Júnior,  "entende-se  por  reação  de  consumo  a  relação 
jurídica  entre  fornecedor  e  consumidor  tendo  como  objeto  o 
produto ou o serviço."' Diante, da não configuração da hipótese 
de "destinatário final",afasta-se,de plano, a incidência do art. 2. 0 
do  Código  de  Defesa  do  Consumidor. […]  (TJPB  - 
20020056710177002 - 2ª Câmara cível – Rel. DRA. MARIA DAS 
GRACAS MORAIS GUEDES - j. Em 12-04-2011).

A partir de tal raciocínio e procedendo-se ao exame dos danos 
materiais  arguidos  na  causa,  urge  denotar  que  os  mesmos  foram  supostamente 
sofridos pela autora a partir do momento em que a mesma, insatisfeita com a eficácia 
do produto adquirido, qual seja um aparelho de clareamento dentário,  efetuara a 
devolução do referido bem através dos Correios e não fora ressarcida dos valores até 
então quitados nem, tampouco, da tarifa postal decorrente do retorno do objeto.

Sob referido prisma, evidencia-se que, mesmo a despeito de ser 
questionável a legalidade do distrato e o modo como procedera à devolução do bem, 
tendo em vista que não restou demonstrado qualquer contato com a empresa acerca 
do cancelamento da compra, tal episódio de resolução da avença fora tacitamente 
aceito pelo polo fornecedor, que não apresentara qualquer resistência ao recebimento 



do aparelho odontológico  transacionado  ou,  sequer,  entrara  em contato  posterior 
com a contratante a fim de esclarecer o ocorrido ou propor solução diversa à questão.

Desta  forma,  uma  vez  aceita  a  devolução  do  produto  pela 
sociedade,  afigura-se  imperioso  o  ressarcimento  dos  valores  assumidos  pela 
demandante relativamente à aquisição e o retorno do bem, sob pena de configuração 
do enriquecimento ilícito da empresa às custas da contratante. Em outras palavras, 
nada mais justo que o retorno ao  statu quo ante,  haja vista não se mostrar razoável, 
absolutamente,  o  custeio  de  tais  dispêndios  pela  promovente  quando  o  bem 
transacionado, inclusive, já voltara à propriedade da sociedade contratada.

Assim, ressalte-se a Jurisprudência pátria, mutatis mutandis:

CIVIL  E  CONSUMIDOR  APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  MATERIAIS  E  MORAIS  COMPRA 
REALIZADA  PELA  INTERNET  MERCADORIAS  NÃO 
ENVIADAS  DEVOLUÇÃO  DO  VALOR  PAGO  DANOS 
MATERIAIS  CONFIGURADOS  SERVIÇO  PRESTADO  COM 
INFORMAÇÕES  INSUFICIENTES  DISPLICÊNCIA  DO 
AUTOR  CONCORRÊNCIA  PARA  0  EVENTO  DANOS 
MORAIS  INEXISTÊNCIA  SENTENÇA  EM  PARTE 
REFORMADA  PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO. 
Tendo o autor pago pelo serviço que não foi prestado, devida é a 
restituição do valor  corrigido a  título  de  danos  materiais,  sob 
pena  de  enriquecimento  ilícito  da  promovida. A  falha  na 
informação de serviço por si  só não gera  danos morais,  ainda 
mais  quando  o  autor  mostra-se  displicente  quanto  ao  preço 
ínfimo dos produtos e, com isso, concorre para o evento. (TJPB - 
00120090084854001 - 3 CAMARA CIVEL – Rel. Aluízio Bezerra 
Filho - j. Em 26-06-2012).

Nesse diapasão, tendo em vista a necessidade de reparação dos 
danos materiais pela empresa ré, mostra-se imprescindível adentrar, ora, no exame 
do quantum indenizatório devido, o qual deve se limitar aos valores comprovados.

A esse respeito, apreciando-se o conjunto probatório carreado 
aos autos, precisamente às fls. 17 a 26, vislumbra-se que a parte demandante logra 
êxito  em  comprovar  um  abalo  patrimonial  na  ordem  de  R$  3.708,17  (três  mil, 
setecentos  e  oito  reais  e  dezessete  centavos),  neste  somadas  parcelas  contratuais 
pagas e, igualmente, despesas com a devolução do objeto da avença.

Não há, portanto, que se reformar o provimento jurisdicional 
neste ponto, devendo-se ter em vista, sobretudo, que o montante indenizatório fixado 
pelo magistrado a quo tomara por base esse valor exato e, igualmente, que se mostra 
descabida a devolução em dobro pretendida pela autora, eis que inaplicável o CDC.



De outra banda, no que concerne aos danos morais arbitrados, 
urge ressaltar que completa razão assiste ao polo recorrente neste tópico, eis que, ao 
arrepio do que determinara o MM. Juízo de primeiro grau, os mesmos não restaram 
configurados na casuística em deslinde. Tal é o que se dá eis que não emerge do 
conjunto probante, sequer, qualquer indício atinente à ocorrência do fato ensejador 
do abalo psicológico, qual seja a negativação indevida do nome da promovente.

Em outras palavras,  salutar o destaque de que,  não havendo 
qualquer prova a respeito da equivocada inscrição de dados em órgãos de proteção 
ao crédito, a procedência do pleito de reparação por danos morais resta plenamente 
inviabilizada,  considerando-se,  mormente,  que a  prova dos  fatos  constitutivos  do 
direito é ônus que recai sobre a autora, nos termos do artigo 333, I, do CPC, infra:

CPC, Artigo 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; [..]

Reforçando tal raciocínio, frise-se a Jurisprudência dominante:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 
MORAIS.  SUPOSTA  NEGATIVAÇÃO  INDEVIDA. 
ALEGAÇÕES  AUTORAIS  NÃO  EVIDENCIADAS.  NÃO 
ATENDIMENTO  AO  PRECEITUADO  PELO  ART.  333,  I,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA. 
IRRESIGNAÇÃO.  ILÍCITO  EXTRAPATRIMONIAL  NÃO 
COMPROVADO. DESPROVIMENTO. - Nos termos do art. 333, 
I,  do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo  do  seu  direito.  Assim,  se  ele  não  se  desincumbe 
deste ônus, deixando de instruir o processo com os documentos 
necessários, não pode o Juiz aplicar o pretenso direito ao caso 
concreto que lhe foi submetido. - 0 dano moral, para que seja 
indenizável,  deve advir de ato ilícito capaz de atingir um dos 
direitos  da  personalidade  daquele  que  o  sofreu,  não  sendo  o 
caso dos autos, posto inexistir demonstração cabal da culpa da 
promovida.  (TJPB -  00120110153713001 -  1  CAMARA CIVEL – 
Rel. José Ricardo Porto – 02-04-2013).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  FATURAS  DE 
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  INSCRIÇÃO  NOS  ÓRGÃOS  DE 
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  ALEGADO  PAGAMENTO 
INTEGRAL DA DÍVIDA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA 
DE PROVA NOS AUTOS DE DOCUMENTO QUE COMPROVE 
A AFIRMAÇÃO DE PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA. 
FATURA  PAGA  AQUÉM  DO  MÍNIMO.  EXERCÍCIO 



REGULAR  DE  DIREITO  POR  PARTE  DA  INSTITUIÇÃO 
CREDORA. INEXISTÊNCIA DE ATO !LÍCITO. DANO MORAL 
NÃO  CONFIGURADO.  IMPROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO. 
IRRESIGNAÇÃO.  ARTIGO  333,  INCISO  I,  DO  CPC. 
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  ALEGADO.  DESPROVIMENTO 
DO APELO. Para a caracterização do dano moral, necessário se 
faz,  portanto,  que  haja  uma  conduta  lesiva  do  agente  e  a 
incidência dessa conduta na esfera jurídica do lesado. Ou seja, 
para ficar caracterizado o ato ilícito que justifique a indenização 
há  que  se  provar  a  conduta  ilícita,  o  dano  e  o  nexo  de 
causalidade entre ambos, como estabelece o artigo 186 do Código 
Civil.  0  art.  333  do  Código  de  Processo  Civil,  por  seu  turno, 
determina  que  o  autor  da  demanda  tem  o  ônus  de  provar  a 
existência do fato constitutivo do direito que fundamenta a sua 
pretensão.  No  caso  em  análise,  o  autor  alega  que  houve  a 
indevida negativação do seu nome nos órgãos de proteção ao 
crédito,  porém,  não  conseguiu  trazer  aos  autos  documentos 
capazes de demonstrar que teria realizado o pagamento capaz de 
elidir  a  inscrição da  dívida  no  referido  órgão.  […]  (TJPB -  2ª 
Câmara – Rel. RICARDO VITAL DE ALMEIDA - 26-11-2012).

Nessa  esteira,  fundamental  se  mostra  a  reforma da  sentença 
atacada, para o fim de se determinar a cassação da indenização por danos morais 
concedida, a qual não possui qualquer correspondência com a casuística ou com a 
Jurisprudência  dominante  do  Colendo  STJ  e  do  TJPB,  haja  vista  a  falta  de 
comprovação dos fatos ensejadores da lesão moral indenizável.

Em razão de todas as considerações tecidas acima, com fulcro 
no artigo 557, do CPC, assim como, com arrimo na Jurisprudência dominante do 
Colendo  STJ  e  do  TJPB,  dou  provimento  parcial  à  apelação  interposta  pela 
demandada, para o fim de cassar a indenização por danos morais fixada na sentença, 
bem como,  nego seguimento ao recurso adesivo manejado pela autora,  mantendo 
todos os demais termos da decisão vergastada.

Por fim, em vista da configuração da sucumbência recíproca, 
determino a compensação das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, 
por força do caput do artigo 21, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 30 de julho de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


