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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÃO Nº 0025870-21.2010.815.2001 
Origem : 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes  
Apelante : Suely Gomes Pereira
Procurador : Antônio Carlos Ribeiro
Apelada : LG Eletronics do Brasil Ltda.
Advogado : Eladio Miranda Lima

APELAÇÃO. CONSUMIDOR.  AÇÃO  REDIBITÓRIA  C/C
PERDAS E DANOS. ALEGADO VÍCIO EM APARELHO DE
TELEVISÃO.  AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DOS
FATOS  CONSTITUTIVOS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DE
ÍNDÍCIOS DO DEFEITO. INOCORRÊNCIA.  INCIDÊNCIA
DA  REGRA  DO  ART.  333,  I,  CPC.  RECURSO  EM
CONFRONTO COM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO
TJ-PB.  HIPÓTESE  DE  DECISÃO  MONOCRÁTICA.
SEGUIMENTO NEGADO.

Deixando  a  autora  de  comprovar  a  existência  do  suposto
defeito no aparelho de televisão, responsabiliza-se pelo ônus
que  lhe  incumbia,  na  forma do  Art.  333,  I,  do  Código  de
Processo Civil.

Configura a situação de inversão do ônus da prova quando
há indícios da verossimilhança das alegações do consumidor,
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e essa situação inocorre no caso concreto.

Como  o  recurso  está  em  manifesto  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  deste  Tribunal  de  Justiça,
configura-se  a  hipótese  legal  que  autoriza  a  decisão
monocrática.

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Suely  Gomes  Pereira
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital nos
autos  da  ação  redibitória  c/c  perdas  e  danos  por  ela  ajuizada  em face  da  LG
Eletronics da Amazônia Ltda.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido, por entender
que o defeito na televisão alegado pela autora não restou demonstrado, e que a
inversão do ônus da prova era possível na relação de consumo na situação em
existisse  prova  mínima  do  fato  constitutivo,  condenando  a  demandante  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrando estes à razão de 20%
do valor da causa.

Alega  a  apelante  que,  inobstante  tenha  o  encargo  de
demonstrar os fatos constitutivos do direito,  milita em seu favor a situação da
inversão do ônus da prova, por deter a qualidade de consumidora.

Sustenta que não comprovou a data em que ocorreu o vício,
em razão da dificuldade de constatação, especificando que se dirigiu à assistência
técnica e o defeito não foi constatado diante da complexidade da situação.

Aduz  que  o  problema relacionado  à  televisão  é  público  e
notório, por atingir grande número de consumidores, pugnando pelo provimento
do apelo para julgar procedente o pleito veiculado na exordial.

Assevera o recorrido que os fatos constitutivos da lesão não
estão demonstrados, motivo pelo qual pugna pelo desprovimento do apelo.
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O Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso,
por  entender  que  a  inversão  do  ônus  da  prova  depende  da  apresentação  de
elementos  mínimos  da  existência  dos  indícios  do  vício  alegado,  e  essa
circunstância não está comprovada nos autos.

É o relatório.

DECIDO.

A questão  devolvida  a  este  Órgão  recursal  versa  sobre  a
existência  ou não  de  provas  indiciárias  do  defeito  da  televisão  apontado  pela
apelante e, via de consequência, se estão ou não caracterizados os requisitos para
inversão do ônus da prova na relação de natureza consumerista.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido, por entender
que o defeito na televisão alegado pela autora não restou demonstrado, e que a
inversão do ônus da prova era possível na relação de consumo na situação em
existisse  prova  mínima  do  fato  constitutivo,  condenando  a  demandante  ao
pagamento de custas e honorários advocatícios, arbitrando estes à razão de 20%
do valor da causa.

Afirma  a  apelante  que  não  comprovou  a  data  em  que
ocorreu o vício, em razão da dificuldade de verificar o defeito, especificando que
se dirigiu à assistência técnica e o mau funcionamento do serviço deixou de ser
constatado  diante  da  complexidade  do  vício,  além de  aduzir  que  o  problema
relativo  à  televisão  é  público  e  notório,  por  atingir  grande  número  de
consumidores.

Foram  apresentados  com  a  petição  inicial  os  seguintes
documentos: 1) elementos referentes à qualificação da demandada; 2) nota fiscal
de  aquisição  do  produto;  3)  documentos  pessoais  da  demandante;  4)  notícias
veiculadas na internet e em jornal de circulação neste estado no sentido de que,
respectivamente,  aparelhos  de  marca  semelhante  da  televisão  adquirida  pela
autora ficam imprestáveis para o uso, e de que a promovida havia sido condenada
judicialmente a substituir produto com defeito. 

O contexto dos instrumentos especificados em epígrafe não
denota  qualquer  relação  entre  o  fato  narrado  relativos  ao  defeito  na  televisão
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especificada na exordial e a ausência de assistência técnica ou mau prestação de
serviço exteriorizado pela apelada.

Inexiste, portanto,  liame lógico entre as circunstâncias fáticas
e os elementos probatórios contidos neste processo.

Outrossim,  o  fato  de  a  relação  material  se  enquadrar  em
típico negócio de natureza consumerista não implica que o prestador do serviço
tenha  que  elidir  as  circunstâncias  fáticas  delineadas  na  exordial,  porquanto  a
incidência da inversão do ônus da prova exige que existam provas indiciárias da
alegação contida na petição inicial. 

Outro não é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL.  Apelação  cível.  Ação  de  repetição  de  indébito
cumulada  com  indenização  por  danos  morais.  Sentença  de
improcedência  por  ausência  de  comprovação  de  fato  constitutivo  do
direito da autora. Inteligência do art. 333, i, do CPC. Irresignação. Pedido
de inversão do ônus da prova na forma do art. 6º do CDC.  A inversão do
ônus  da  prova,  prevista  no art.  6º,  VIII,  do  CDC,  não é  automática,
devendo  ocorrer,  apenas,  se  presentes  a  hipossuficiência  do
consumidor ou a verossimilhança das alegações deste.  Desprovimento.
O magistrado, na condução do processo, deve determinar a juntada de
prova  essencial,  mais  ainda,  quando  na  própria  redação  da  peça
vestibular a parte autora assevera que se encontrava no poder da mesma,
não  havendo  a  menor  justificativa  plausível  para  sua  não  juntada.  A
inversão  do  ônus  da  prova  não  representa  um  salvo  conduto  para  a
consumidora não se esforçar o mínimo possível para apresentar a prova
constitutiva de seu direito. (TJPB; APL 0013616-35.2011.815.0011; Segunda
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Aluizio  Bezerra  Filho;  DJPB
19/12/2014; Pág. 24)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ALEGADA COBRANÇA ILEGAL POR
ASSINATURAS  DE  REVISTAS  DEVIDAMENTE  CANCELADAS.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO QUANTO AO CANCELAMENTO
DAS  ASSINATURAS.  FATO  CONSTITUTIVO  NÃO  SATISFEITO.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  AUSÊNCIA  DE  INDÍCIOS
SUFICIENTES ACERCA DA VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES.
IMPOSSIBILIDADE.  IMPROCEDÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO. O art. 333, do CPC, reparte o ônus da
prova  entre  os  litigantes.  Cada  parte  tem  o  ônus  de  provar  os
pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado pelo juiz na
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solução do litígio. E, de quem quer que seja o onus probandi, a prova,
para ser eficaz, há de apresentar-se completa e convincente a respeito do
fato de que deriva o direito discutido no processo. Falta de prova e prova
incompleta equivalem-se,  na sistemática  processual  do ônus da prova.
Para que o instituto da inversão do ônus da prova seja aplicado, deve
haver um mínimo de indício acerca da verossimilhança das alegações
do  consumidor,  em  uma  análise  do  conjunto  fático-probatório
apresentado. Com essas considerações, nego provimento ao apelo. (TJPB;
APL 0002811-34.2011.815.0751; Terceira Câmara Especializada Cível; Relª
Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 24/09/2014; Pág. 21)  

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PLANO  DE  SAÚDE.  ALEGADA  NEGATIVA  DE  PROCEDIMENTO
CIRÚRGICO.  FATO  NEGATIVO.  ÔNUS  DINÂMICO  DA  PROVA.
RELAÇÃO DE CONSUMO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RÉU
QUE  DEMONSTRA FATO  EXTINTIVO  DO DIREITO ALEGADO NA
EXORDIAL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. No processo
civil,  a  técnica  do  ônus  dinâmico  da  prova  concretiza  e  aglutina  os
cânones  da  solidariedade,  da  facilitação  do  acesso  à  justiça,  da
efetividade  da prestação  jurisdicional  e  do  combate  às  desigualdades,
bem como expressa um renovado due process, tudo a exigir uma genuína
e sincera cooperação entre os sujeitos na demanda. O fato negativo, em
regra, não precisa ser provado (negativa non sunt probanda). Aliás, em
virtude  da  extrema  dificuldade  ou  impossibilidade  de  se  provar  fato
negativo,  é  a  prova negativa também chamada “prova diabólica”.  Em
sede prova diabólica na relação de consumo, rende acolhida a inversão
do ônus da prova. Mesmo em se tratando de relação de consumo, o
consumidor não está desonerado de fazer provas nos autos. Segundo as
lições do professor Humberto Theodoro, não se pode entender que o
consumidor tenha sido totalmente liberado do encargo de provar o fato
constitutivo do seu direito, nem que a inversão especial do CDC ocorra
sempre,  e  de  maneira  automática,  nas  ações  de  consumo.  (junior.
Humberto  Theodoro.  Curso de direito  processual  civil.  Volume I.  P.
423/424.  50ª  ED.  ED.  Forense).  Mesmo que  se  invertendo o  ônus  da
prova, o réu demonstra fato extintivo do direito alegado na inicial, a
improcedência  é  medida  que  se  impõe. (TJPB;  AC  0020770-
41.2010.815.0011; Terceira Câmara Especializada Cível;  Relª  Desª Maria
das Graças Morais Guedes; DJPB 09/06/2014; Pág. 23)

Como  não  há  provas  indiciárias  da  existência  do  vício,  a
apelante arca  com o ônus da ausência  de comprovação dos  fatos  constitutivos
especificados na exordial, inexistindo qualquer retoque a ser efetivado na sentença
hostilizada.
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A pretensão recursal está em confronto com jurisprudência
dominante  deste  Tribunal  de  Justiça,  autorizando  a  esta  relatoria  decidir
monocraticamente o recurso.

Com  essas  considerações,  NEGO  SEGUIMENTO  AO
RECURSO, na forma do art. 557, caput, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 18 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
               Relatora
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