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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0088030-14.2012.815.2001
ORIGEM: 7ª Vara Cível da comarca da Capital
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira 
APELANTES: Sandro Batista da Silva e Gleyson Rafael Ramos da
Silva
ADVOGADO: Ricardo Tadeu Feitosa Bezerra
APELADO: Transportes Real Ltda
ADVOGADO: Sérgio Brito Figueiredo

CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DA PRÁTICA DE
ATO  ILÍCITO  (PROPAGANDA  ENGANOSA).  EMPRESA  DE
TRANSPORTE. ÔNIBUS COM AR CONDICIONADO QUEBRADO.
1. PUBLICIDADE ENGANOSA. ART. 37, §1º, DO CDC. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO. 2. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  ATO  ILICÍTO.  3.  SEGUIMENTO  NEGADO,
NOS TERMOS DO ART. 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 

1. Consoante preceitua o art. 37, § 1º, do CDC, “É enganosa
qualquer modalidade de informação ou comunicação de caráter
publicitário,  inteira  ou  parcialmente  falsa,  ou,  por  qualquer
outro modo, mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o
consumidor a respeito da natureza, características, qualidade,
quantidade,  propriedades,  origem,  preço  e  quaisquer  outros
dados sobre produtos e serviços”.

2. STJ:  “Os  danos  morais  surgem  em  decorrência  de  uma
conduta ilícita ou injusta, que venha a causar forte sentimento
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negativo em qualquer pessoa de senso comum, como vexame,
constrangimento,  humilhação,  dor”.  (REsp  628.854/ES,  Rel.
Ministro  CASTRO  FILHO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
03/05/2007, DJ 18/06/2007, p. 255). Não restando configurada
tal  conduta  ilícita  ou  injusta,  não  há  que  se  cogitar  da
existência de danos morais.

3. Recurso ao qual se nega seguimento nos termos do art. 557,
caput, do CPC. 

Vistos etc.

Trata-se da  apelação cível interposta por SANDRO BATISTA
DA SILVA e GLEYSON RAFAEL RAMOS DA SILVA, em face da sentença
prolatada pelo Juiz da 7ª Vara Cível da Comarca da Capital, a qual julgou
improcedente  o  pedido  inicial,  formulado  nos  autos  da  ação  de
indenização  proposta  contra  TRANSPORTES  REAL  LTDA,  sob  o
fundamento de que o autor  não logrou êxito  em demonstrar  qualquer
elemento  comprobatório  da  veiculação  de  oferta  por  parte  do  réu,
oferecendo viagens em transporte com sistema de ar-condicionado,  de
modo a vincular contrato de fornecimento de serviços.   

Nas razões recursais (fls.  82/84) argumenta o recorrente:  a)
que o serviço não prestado conforme contratado e anunciado; b) que, ao
comprar a passagem, não foi  informado que o ônibus não possuía ar-
condicionado, e que a apelada não comprovou que informou acerca desse
fato;  c) que o critério do ônus da prova não foi devidamente observado
pelo juiz sentenciante. Pugna, ao final, pela reforma da sentença, para
que seja o promovido/apelado condenado ao pagamento de reparação por
danos morais.  

Contrarrazões da apelação às f. 86/94.

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 102/104).

É o relatório.

DECIDO.

Alega o autor/apelante que a promovida/apelada incorreu na
prática inserta no art. 37, § 1º do CDC, na medida em que disponibilizou
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um serviço que não fora prestado da forma anunciada e contratada. Aduz,
ainda, que, ao comprar a passagem, não foi informado que o ônibus não
possuía  ar  condicionado,  e  que  restou  provado  nos  autos  que  este
disponibilizava tal recurso.  

Inicialmente, convém destacar a aplicação do Código de Defesa
do Consumidor ao caso em análise, porquanto trata-se de nítida relação
de consumo, nos termos do art. 2º e 3º do CDC.

Conforme  preceitua  o  art.  37,  §  1º,  do  CDC,  “é enganosa
qualquer  modalidade  de  informação  ou  comunicação  de  caráter
publicitário, inteira ou parcialmente falsa, ou, por qualquer outro modo,
mesmo por omissão, capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da
natureza,  características,  qualidade,  quantidade,  propriedades,  origem,
preço e quaisquer outros dados sobre produtos e serviços a qual se refere
à publicidade enganosa”.

No caso em testilha, não há comprovação de que a apelada
incorreu em tal prática (propaganda enganosa). Ao contrário, consoante
se observa dos  bilhetes  de passagens,  acostados  às f.  13, não consta
informação  ou  promessa  de  que  seria  disponibilizado  para  o  trajeto
ônibus com ar condicionado.

Além disso, o próprio autor, em sua apelação, afirma que “nos
autos restou provado que o ônibus possuía ar condicionado”, o que só
corrobora a tese de inexistência de propaganda enganosa.

Ora,  se  o  ônibus  possuía  ar  condicionado,  qual  seria  a
propaganda enganosa ? 

A prova testemunhal colhida nos autos (Termo de Assentada às
fls. 60), denota que o ônibus que transportou o autor/apelante oferecia ar
condicionado,  mas  que,  durante  o  trajeto,  este  apresentou  defeito,
optando os passageiros por seguirem a viagem mesmo com o problema. 

Destarte, não vislumbro no caso em apreço a prática de ilícito
consistente na propaganda enganosa (art. 37, § 1º, do CDC), de modo
que descabe falar em danos morais passíveis de reparação.

Com relação à inversão do ônus da prova,  não há como se
aplicar  ao  caso  dos  autos,  porquanto,  uma  vez  alegando  que  houve
propaganda enganosa, deve o autor provar a ocorrência de tal fato, não



AP nº 0088030-14.2012.815.2001

sendo hipossuficiente para esse fim, já que possui condições de produzir
tal prova. 

Ademais,  não se pode exigir  que a promovida,  ora  apelada,
prove fato negativo, qual seja, que não realizou propaganda enganosa. Tal
ônus deve recair sobre o autor/apelante.

Os danos morais surgem em decorrência de uma conduta ilícita
ou injusta,  que venha a causar forte sentimento negativo em qualquer
pessoa  de  senso  comum, como vexame,  constrangimento,  humilhação,
dor”.  (REsp  628.854/ES,  Rel.  Ministro  CASTRO FILHO,  Terceira  Turma,
julgado em 03/05/2007, DJ 18/06/2007, p. 255). 

No caso  dos  autos,  entendo que não restou  configurada  tal
conduta ilícita ou injusta, de modo que não há que se cogitar da existência
de danos morais a serem reparados.

Nesse sentido, destaco recente decisão deste Tribunal:  

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E
MORAL  –  ANÚNCIO  DE  EMPREENDIMENTO  IMOBILIÁRIO  –
DIVULGAÇÃO DE ENTREGA DE ACADEMIA DE GINÁSTICA EQUIPADA
POR MEIO DE IMAGENS PUBLICITÁRIAS – AUSÊNCIA DE POTENCIAL
DE  INDUÇÃO  AO  ERRO  –  ALEGAÇÃO  DE  DESCUMPRIMENTO  DA
OFERTA  –  INCORRÊNCIA  –  DANO  MORAL  –  AUSÊNCIA  DE  ATO
ILÍCITO  –  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  –  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  -  DESPROVIMENTO DO APELO.  -  Não se verifica  a
existência de propaganda enganosa, na forma do art.  37,  § 1º, do
CDC, vez que a recorrida entregou a academia com equipamentos de
ginásticas. - De mais disso, as imagens divulgadas da academia de
ginástica são meramente ilustrativas, não sendo capaz de induzir ao
erro o consumidor e nem ficou comprovado que tal espaço tenha sido
decisivo  para  aquisição do imóvel.  -  Assim,  não resta  configurado
descumprimento contratual, tendo em vista que o produto entregue à
parte autora atendeu o conteúdo descrito no anúncio - Não há que se
falar em dano moral, pois inexistiu ato ilícito perpetrado pela empresa
demandada. (Apelação Cível nº 0030138-84.2011.815.2001, Relator:
Des. José Aurélio da Cruz, Julgamento: 10/03/2015).

Neste norte, o seguinte julgado:

INDENIZATÓRIA.  DANOS  MORAIS.  SUPOSTA  PROPAGANDA
ENGANOSA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA POR  PARTE  DA  AUTORA,
CONSOANTE  DISPÕE  O  INCISO  I  DO  ARTIGO  333  DO  CPC.
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NEGATIVA  DE  CRÉDITO  ADMITIDO  PELA  RÉ.  DIREITO  DO
COMERCIANTE. CONSUMIDORA QUE NÃO CUMPRIU OS REQUISITOS
PARA A CONCESSÃO DO CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS
PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. (TJRS - Recurso
Cível nº 71002658870, Segunda Turma Recursal Cível, Relator: Vivian
Cristina Angonese Spengler, julgado em 23/02/2011). 

Por tais razões, com fulcro no art. 557 do Código de Processo
Civil, nego seguimento à apelação, mantendo a sentença vergastada
em todos os seus termos.

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 28 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator
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