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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024956-05.2013.815.0011.
Relator      : Gustavo Leite Urquiza – Juiz de Direito Convocado.
Origem : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Camilla Mendonça Guimarães.
Advogado : José de Alencar Guimarães.
Apelado    : Bompreço Supermercados do Nordeste S/A.
Advogado : Ricardo Franceschini.

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  AQUISIÇÃO  DE  PRO-
DUTO  EM  SUPERMERCADO,  DI-
VERGÊNCIA DE  PREÇO  DE  PRODUTO
NO  CAIXA. SENTENÇA  QUE  NÃO  RE-
CONHECEU OS DANOS MORAIS POR SE
TRATAR  DE  MERO  DISSABOR.  IN-
SURGÊNCIA.  DANO NÃO INDNIZÁVEL.
MERO  ABORRECIMENTO.  SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

-  Para que o dano moral reste caracterizado, é
necessária a demonstração de uma situação que
inflija  no  autor  uma  dor  profunda,  e  não  um
mero dissabor, ocasionado pelos transtornos do
cotidiano.

-  Na espécie, caberia  à autora/recorrente o ônus
de  provar  o  fato  constitutivo  do  seu  direito,
encargo  atribuído pelo inciso  I  do  art.  333 do
CPC.  Isso porque não se pode presumir que o
fato  de  ter  sido  levada  a  acreditar  que
determinado produto, especificamente o quilo do
queijo prato, tinha um valor menor do que o que
lhe fora cobrado,  tenha o condão  de lhe abalar
psicologicamente,  não  sendo  possível  a
configuração do dano  in  re ipsa,  por  se  tratar,
como já dito, de mero aborrecimento. 
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- Recurso desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,   em  sessão
ordinária,  negar provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por Camilla Menonça
Guimarães hostilizando a  sentença  de  fls.  67/70,  proveniente  do  Juízo  de
Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande proferida nos autos
da  Ação Indenização por Danos Morais proposta em face  do  Bompreço
Supermercados do Nordeste S/A pela ora recorrente.

Na peça inaugural, alegou a autora que, no dia 2 de setembro de
2013, dirigiu-se a uma das lojas da rede promovida, a fim de realizar compras
diversas, tendo, na oportunidade, visualizado uma placa anunciando “Queijo
Prato Fatiado por 19,98 (dezenove reais e noventa e oito centavos”, sem que
houvesse qualquer especificação quanto à marca ou fornecedor do produto em
comento.

Asseverou  que,  no  entanto,  ao  se  dirigir  ao  caixa  do
estabelecimento, o queijo prato foi registrado no valor de R$ 23,98 (vinte e
três reais e noventa e oito centavos). Ao questionar a funcionária a respeito da
diferença de valores, narrou que foi informada que a promoção era referente a
uma outra marca específica de queijo.

Aduziu, ainda, que se formou uma enorme fila de pessoas que
passaram a reclamar da demora do seu atendimento, surgindo até rumores de
que estava mal-intencionada. 

Assim, sustentou que fora obrigada a levar o produto pelo preço
mais  elevado,  porquanto  “precisava  do  produto  e  não  dispunha  de  muito
tempo  para  ir  a  outro  estabelecimento  ou  se  indispor  com  funcionários
despreparados”.

Diante  disso,  a demandante  ajuizou  a  presente  ação,
objetivando a condenação do promovido à reparação por danos morais,  uma
vez que os fatos narrados teriam lhe causado constrangimentos, “notadamente
pelo alvoroço e discórdia de opiniões debatidas na frente de muita gente ali
presente”.

Devidamente  intimada,  a  parte  promovida  apresentou
contestação (fls. 17/54), aduzindo a ausência de pressupostos ensejadores de
responsabilidade civil ante a inocorrência de prática comercial abusiva, bem
como da alegada publicidade abusiva.

Réplica impugnatória às fls. 59/61.

Decidindo  a  querela  (fls.  67/70),  o  juízo  a  quo julgou  a
demanda improcedente, nos seguintes termos:
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“(...) como o pedido autoral órbita tão somente na
reparação indenizável  moral,  pelos supostos danos
advindos  da  prática  abusiva  do  demandado,  em
relação  à  exposição  enganosa  da  publicidade  do
preço do queijo prato fatiado; fato que, ao reforçar o
meu  entendimento  acima  exposto,  não  passa  do
campo do mero aborrecimento, sem ofensa ao direito
da  personalidade  da  autora,  implica
necessariamente na improcedência do pedido,
Isto posto, julgo improcedente o pedido, na forma do
art. 269, I, do CPC”.

Insatisfeito,  a autora interpôs recurso de apelação (fls.  74/77),
requerendo, em síntese, a reforma da sentença, por ser devido o pagamento da
indenização por danos morais. 

Intimado, o réu apresentou contrarrazões ao recurso (fls. 84/97).

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer opinativo, por não
vislumbrar presente interesse público que tornasse necessária a intervenção do
Parquet (fls.100/103).

É o relatório.

VOTO.

Conheço  a  presente  Apelação  Cível,  pois  satisfeitos  os
pressupostos intrínsecos e extrínsecos do recurso.

Na  sentença  de  base,  a  magistrada  singular  reconheceu  a
perpetração do ato ilícito pela rede de supermercados recorrida, tendo em vista
que a propaganda exposta no interior do estabelecimento comercial (fls. 12)
não trazia a especificação quanto à marca ou fornecedor do queijo em oferta,
omissão  capaz  de  induzir  o  consumidor  a  erro,  ante  a  ausência  de  dados
indispensáveis  à  decisão  do  consumidor  de  adquirir  ou  não  determinado
produto. 

Todavia, uma vez que a autora perquiria apenas indenização por
danos  morais,  julgou  a  demanda  improcedente,  por  entender  que  os  fatos
descritos na exordial importaram em mero aborrecimento do cotidiano, sendo,
portanto, inadmissível a reparação pretendida.

Inconformado  com  o  decisum  a  quo,  a  autora atravessou
apelação, buscando a reparação por danos morais.

Ora,  o  dano moral  se caracteriza pela lesão aos sentimentos,
que atinge a subjetividade das pessoas, causando-lhes inquietações espirituais,
sofrimentos,  vexames,  dores  e  sensações  negativas.  Para  que  se  reste
configurado o dano moral, é necessária a demonstração de uma situação que
cause aflição,  angústia  e  desequilíbrio  no  bem-estar  da  pessoa  humana,
abalando sua honra e ocasionando desordem psicológica considerável.
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In  casu, ao  contrário  do  que  faz  entender  a recorrente,  não
restou demonstrado nos autos qualquer situação que infligisse na autora uma
dor  ou  um  transtorno  profundo,  mas  sim  um  mero  dissabor,  como  bem
pontuou a magistrado de primeiro grau.

A meu ver, embora os fatos narrados sejam capazes de causar
certo constrangimento e  chateação,  não são capazes de atingir  os atributos
personalíssimos da autora, não ultrapassando o patamar de meros dissabores,
os quais são inerentes à própria vida em comunidade.

Para  Carlos  Roberto  Gonçalves,  "(...)  só  se  deve  reputar
como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à
normalidade,  interfira  intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar.
Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada
estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e
até no ambiente familiar,  tais situações,  não são intensas e duradouras, a
ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo" (Responsabilidade
Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Na espécie, caberia à autora/recorrente o ônus de provar o fato
constitutivo do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do CPC.
Isso porque não se pode presumir que o fato de ter sido levada a acreditar que
determinado produto, especificamente o quilo do queijo prato, tinha um valor
menor  do  que  o  que  lhe  fora  cobrado,  tenha  o  condão  de  lhe  abalar
psicologicamente, não sendo possível a configuração do dano in re ipsa, por se
tratar, como já dito, de mero aborrecimento.

Destaco,  ainda,  que  a  diferença  de  valor  cobrado  não
impossibilitou que a mesma adquirisse o produto, o que potencializaria seu
dissabor. Destrate, a autora mesmo assevera que comprou o queijo pelo valor
mais  alto  uma  vez  que  “não  dispunha  de  muito  tempo  para  ir  a  outro
estabelecimento ou se indispor com funcionários despreparados”.

Acrescente-se que  a citada  regra  do art. 333, I do CPC incide
até  mesmo  nos  casos  submetidos  às  normas  consumeristas.  Apesar  de  o
Código de Defesa do Consumidor prever a inversão do ônus probatório, deve
o autor da ação comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu
direito.

A respeito do tema, destaco o pensamento de  Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC,
o  objetivo  básico  é  a  proteção  ao  consumidor,
procura-se facilitar a sua atuação em juízo.  Apesar
disso, o consumidor não fica dispensado de produzir
provas em juízo. Pelo contrário, a regra continua a
mesma, ou seja, o consumidor como autor da ação
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de  indenização,  deverá  comprovar  os  fatos
constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil,  o ônus probatório do consumidor não é
tão extenso, inclusive com possibilidade de inversão
do  ônus  da  prova  em  seu  favor,  conforme  será
analisado em seguida.  Deve ficar claro, porém, que
o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da
sua  relação  de  causalidade  com  determinado
produto ou serviço é do consumidor.  Em relação a
estes dois pressupostos da responsabilidade civil do
fornecedor  (dano  e  nexo  causal),  não  houve
alteração  da  norma  de  distribuição  do  encargo
probatório do art. 333 do CPC.” (Responsabilidade
civil no código de defesa do consumidor e a defesa
do fornecedor. São Paulo: Saraiva, 2002. p.328, grifo
nosso)

Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO.
SUSPENSÃO  DO  DESCONTO.  DESCONTO  EM
CONTA  CORRENTE.  CLÁUSULA  EXPRESSA.
IMPOSSIBILIDADE.  OBRIGAÇÃO  ASSUMIDA
PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS
MORAIS.  NÃO  CONFIGURAÇÃO.  MERO
DISSABOR. PRECEDENTES  DOS  TRIBUNAIS.
ART. 557, CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
-  Ante  a  inexistência  de  provas  a  comprovar  os
danos  morais  no  evento,  imperativa  a
improcedência do pedido, a teor do disposto no art.
333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil.  -  O  relator
negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal,  ou de Tribunal Superior. (CPC,
art. 557, caput)
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
00208017120118152001 - Órgão (- Não possui -) -
Relator MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO - j. em
15-07-2014 

CONSUMIDOR -  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  -  RECUSA  DE  CRÉDITO  -
AUSÊNCIA  DE  SALDO  NA  CONTA  CORRENTE
DO  PROMOVENTE  -IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO  -  IRRESIGNAÇÃO  -DANO  MORAL  -
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADA -
INFORMAÇÕES  REPASSADAS  DE  MANEIRA
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IMPRECISA  AO  CONSUMIDOR  -  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  -  ARGUMENTAÇÃO
INFUNDADA -  DESPROVIMENTO.  -  Ausente um
dos elementos de caracterização da responsabilidade
civil,  não  há  que  se  falar  em  ato  ilícito  que
caracteriza  abalo  de  ordem  moral.  -  O  mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições  ou  angústias  no  espírito  de  quem ela  se
dirige.  Recurso  especial  não  conhecido. REsp
403919/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA,
QUARTA  TURMA,  julgado  em  15.05.2003,  RI
04.08.2003 p. 308.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120060013537100
-  Órgão  (3ª  Câmara  cível)  -  Relator  Dr  Fábio
Leandro de Alencar Cunha - Juiz Convocado - j. em
11-10-2007 

Nessa linha de pensamento, não merece guarida os argumentos
do recorrente quanto ao dever de indenizar da parte apelada, haja vista que
embora  tenha sido reconhecido o ato ilícito,  os fatos narrados em sede de
exordial  não  passam de  mero  incômodo  do  cotidiano,  inábil  a  ensejar  a
reparação por dano moral, conforme já decidido em primeiro grau. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida. 

É COMO VOTO.  

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, a Exma Desa. Maria das Neves do
Egito de Araújo Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos. 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 março
de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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