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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS  C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA.
ALEGAÇÃO  DE  COBRANÇA  INDEVIDA.
INOCORRÊNCIA.  DÉBITO  DECORRENTE  DE
DANO  OCASIONADO  PELOS  AUTORES.  DANO
MORAL.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  DEVER  DE
INDENIZAR  INEXISTENTE.  CONDUTA  ILÍCITA
AUSENTE.  INTELIGÊNCIA DO ART. 186 C/C ART.
927,  DO  CÓDIGO  CIVIL.  FATO  CONSTITUTIVO
DO  DIREITO  ALEGADO.  ÔNUS  DOS
DEMANDANTES. APLICAÇÃO DO ART. 333, I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SEGUIMENTO
NEGADO.
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-   Conforme  enunciado  no art.  186 c/c  o  art.  927,
ambos  do  Código  Civil, para  que  haja  o  dever  de
indenizar, imprescindível a presença, simultânea, dos
pressupostos ensejadores da responsabilidade civil, a
saber,  o ato ilícito,  o  dano e o nexo causal  entre a
conduta e o dano existente.

- Não tendo os autores comprovado, nos termos do
art. 333, I, do Código de Processo Civil, a existência
de conduta ilícita da parte demanda, é de se manter a
sentença  que  julgou  improcedente  os  pedidos
iniciais.

Vistos.

Pedro  Galdino  do  Nascimento  e  Cleidiane
Cavalcante  Nascimento ajuizaram  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais c/c Repetição de Indébito, em face do Shop Motel, afirmando fazer jus à
indenização por danos morais,  ao fundamento de terem sido expostos a situação
constrangedora, pois cobrados por quantia indevida na saída do estabelecimento, no
importe de R$ 82,00 (oitenta e dois reais),  para fins de pagamento do enxoval da
cama  supostamente  danificado  pelas  pétalas  de  rosas  utilizadas  pelo  casal.
Outrossim, aduziram que as manchas ensejadoras da cobrança foram removidas por
simples  lavagem,  situação  que,  na  ótica  dos  autores,  configura  a  má-fé  do
promovido. Nesse panorama, postularam: fixação de indenização por danos morais;
devolução, em dobro, dos valores indevidamente exigidos.

Contestação  apresentada,  fls.  28/41,  postulando  a
improcedência do pedido, alegando, para tanto, que os autores tinham ciência que,
em  caso  de  danificação  de  algum  objeto,  seriam  cobrados  pelo  valor  do  bem
danificado.

O  Juiz  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  o
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pedido,  consignando os seguintes termos, fls. 82/86:

Por  tais  fundamentos  e  sem  maiores  digressões,
JULGO  IMPROCEDENTES  OS  PEDIDOS
formulados na peça inicial, com resolução de mérito
(Art. 269, I, do CPC).

Pedro Galdino do Nascimento e outra interpuseram
Apelação, fls. 88/97, postulando a reforma da sentença, alegando, para tanto, que o
Código  de  Defesa  do  Consumidor  visa  a  punir  práticas  desleais  na  relação  de
consumo, situação ocorrida no caso telado, pois foram cobrados, de forma grosseria,
pela  funcionária  do  estabelecimento  promovido  por  quantia  indevida,  já  que
decorrente de dano supostamente irreversível, no caso, enxoval de cama manchado
por pétalas de rosas, manchas estas removidas por simples lavagem, sendo, na ótica
dos  apelantes,  perfeitamente  aplicável  o  art.  42,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor. Defendem, outrossim, a ocorrência de danos morais, haja vista o casal
ter sido exposto a situação constrangedora quando da cobrança dos objetos, pois feita
de forma rude e grosseira. Ao final, postulam a reforma da sentença, a fim de ser
julgado procedente o pedido inicial.

Contrarrazões,  fls.  100/105,  rebatendo  as  alegações
expostas  na  apelação  e  postulando  o  desprovimento  do  recurso,  alegando,  para
justificar seu pleito, que os autores não atenderam à regra do art. 333, I, do Código de
Processo Civil.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO

De início, ressalto que o caso dos autos é regido pelas
normas pertinentes ao Código de Defesa do Consumidor, porquanto o F.S. Hotelaria
Ltda. (Shop Motel) caracteriza-se como fornecedor de serviços, nos termos dos arts.
3º, da supracitada legislação, senão vejamos:

Art.  3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica,
pública  ou  privada,  nacional  ou  estrangeira,  bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem
atividade  de  produção,  montagem,  criação,
construção,  transformação,  importação,  exportação,
distribuição  ou  comercialização  de  produtos  ou
prestação de serviços.

De  outra  sorte,  muito  embora  o  caso,  em  apreço
envolva relação de consumo, sendo possível, portanto, conforme enunciado no art.
6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em favor
da parte hipossuficiente, não se pode desmerecer a regra disposta no art. 333, I, do
Código de Processo Civil,  devendo os promoventes/consumidores demonstrar,  de
maneira razoável, prova capaz de dar sustentação ao direito por eles invocados. 

Nesse caminhar, o seguinte aresto:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS.  COBRANÇA
INDEVIDA.  INSCRIÇÃO  DO  NOME  DO
DEVEDOR  EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DO  DIREITO  CONSTITUTIVO  DO
AUTOR.  ART.  333,  I,  DO  CPC.  NÃO
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CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR.
DESPROVIMENTO DO APELO. Nos casos sujeitos
ao microssistema consumerista,  a inversão do ônus
da  prova  em  favor  do  consumidor  depende  da
prévia  demonstração  da  verossimilhança  das
alegações  por  ele  formuladas,  caso  contrário,
incumbe  ao  autor  o  ônus  de  comprovar  suas
afirmações,  nos  termos  do  art.  333,  I,  do  CPC.  A
ausência de prova dos fatos constitutivos do direito
do autor acarreta a improcedência do pedido. (TJPB;
AC  200.2010.003942-5/001;  Segunda  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do
Valle Filho; DJPB 14/11/2013; Pág. 14) - negritei.

Nessa ordem de ideias, entendo que os autores não
comprovaram, conforme exigência do art. 333, I, do Código de Processo Civil, o fato
constitutivo do seu direito.

Com efeito, nos termos do art. 186 c/c o  927, ambos
do  Código Civil, para  que haja  o  dever  de indenizar,  imprescindível  a  presença,
simultânea, dos pressupostos ensejadores da responsabilidade civil,  a saber,  o ato
ilícito, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente. Em outras palavras,
“De acordo com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, para que se possa aferir
se há o dever de indenizar, alguns elementos são importantes: ação ou omissão do
agente, dano sofrido pela vítima e relação de causalidade entre ambos.” (TJPB; APL
0026783-90.2009.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
Batista Barbosa; DJPB 20/10/2014; Pág. 13).

Eis os preceptivos legais:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
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exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

Pois bem. Conforme narrado nos autos,  os autores
alegam que a cobrança do valor de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) foi indevida, pois as
manchas que teriam danificado o enxoval de cama do estabelecimento promovido
foram removidas por simples lavagem.

Todavia,  as  fotografias  encartadas  às  fls.  19/20
revelam que os danos motivadores do débito questionado foram notórios, porquanto
o  enxoval  da  coma  apresenta  inúmeras  manchas,  estas  decorrentes  das  rosas
utilizadas pelo casal, fato este confirmado pelos próprios autores. Da mesma forma,
impossível  aferir,  apenas  pelas  fotografias  juntadas  às  24/25,  se  todas  as  manhas
foram efetivamente removidas.

Ademais,  ao  apresentar  contestação,  o  promovido
afirmou que os  apelantes  tinham ciência  de que eventuais  danos ocasionados ao
enxoval pelo uso de pétalas de rosas seriam reparados, tendo, para comprovar tal
alegação, juntado o documento de fl. 56.

Nessa senda,  não tendo sido apresentada qualquer
prova em sentido contrário, conclui-se que os autores tinham ciência de que, caso
houvesse algum dano nos bens por eles utilizados, seriam obrigados a repará-lo. 
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Sendo  assim,  não  há  que  se  falar  em  cobrança
indevida, tampouco em aplicação do art. 42, do Código de Defesa do Consumidor.

No  que  tange  à  reparação  por  danos  morais,  esta
deve  advir  de  ato  que,  pela  carga  de  ilicitude  ou  injustiça  trazida,  provoque
indubitável  violação  ao  direito  da  parte,  de  sorte  a  atingir  o  seu  patrimônio
psíquico,  subjetivo  ou  ideal.  Nessas  condições,  a  indenização  encontra  amparo
jurídico no direito pátrio, especialmente no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e
no art. 186, do Código Civil. 

         
Na  hipótese,  os  autores  defendem  que  foram

submetidos a situação constrangedora, pois, quando da cobrança da quantia relativa
à danificação do enxoval da cama, a funcionária do promovido agiu de forma rude e
grosseira. Contudo, não há qualquer prova nesse sentido.

Tal fato poderia ter sido demonstrado por meio de
prova testemunhal por ocasião da audiência de instrução e julgamento, o que não
ocorreu, pois, conforme consta à fl. 78, após ter sido colhido o depoimento da gerente
do Shop Motel, as demais testemunhas foram dispensadas pelas partes.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro
dano concreto ou prova indiciária mínima de que a partes autoras tenham sofrido
angústia  ou humilhação,  tampouco  tenham sido  submetidas  à  situação  capaz  de
violar de forma exacerbada sua higidez psíquica, bem como sua honra, imagem ou
qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art.  5º, V e X, da Constituição
Federal.

Sendo assim, a sentença deve ser mantida em todos
os seus termos.

Por fim, nos termos do art. 557, caput, do Código de
Processo Civil, o relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível,
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improcedente,  prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal
Superior. 

Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO APELO,
mantendo os demais termos do decisório hostilizado.

P. I.  

João Pessoa, 16 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador

                                 Relator
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