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ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0035662-96.2010.815.2001 - Capital.
Relator             : Des. José Ricardo Porto.
Apelante          : Multivendas Eletromóveis Ltda
Advogados     : Rinaldo Mouzalas de Sousa e Silva 
Apelada           : Kenya S/A Transporte e Logística 
Advogados     : Fábio Roneli C. de Souza e Bruno Eduardo Ferreira Perrusi 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER  C/C  DANOS  MORAIS.  CONTRATO  DE
TRANSPORTE.  ATRASO  NA  ENTREGA.
DEVOLUÇÃO  DAS  MERCADORIAS.
POSSIBILIDADE.  DANOS  EXTRAPATRIMONIAIS
NÃO  CONFIGURADOS.  ACERVO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  A  REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO. PEDIDO
DE FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO RESSARCITÓRIA.
NÃO ACOLHIMENTO.  FATO  INCAPAZ  DE GERAR
ABALO  PSICOLÓGICO.  MERO  ABORRECIMENTO.
SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM
JURISPRUDÊNCIA  DESTA  CORTE  E  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  MANUTENÇÃO  DO
“DECISUM”.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO
APELATÓRIO.

- 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,  através  de  sua
imaginação, aplicar o pretenso direito ao caso concreto
que lhe fora submetido.

-  O  mero  dissabor  ou  aborrecimento  estão  fora  da
órbita  do  dano  moral,  porquanto,  além  de  fazerem
parte da normalidade do cotidiano, não são intensos e
duradouros, ao ponto de romper o equilíbrio psicológico
do indivíduo

 Consoante  entendimento  doutrinário  e
jurisprudencial, os dissabores   da   vida   cotidiana  são
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insuscetíveis de ressarcimento a título de danos morais.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato
ilícito,  capaz  de  atingir  um  dos  direitos  da  personalidade
daquele  que  o  sofreu,  onde,  não  havendo  prova  de  tal
situação, impossível a aplicação de reparação pecuniária.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA  a Primeira Câmara Especializada Cível  do Egrégio Tribunal  de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  DESPROVER  O  RECURSO
APELATÓRIO. 

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso apelatório  interposto por  Multivendas Eletromóveis

Ltda, desafiando sentença proferida pela Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital

que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”, movida contra Kenya

Transporte e Logística Ltda., em razão do não cumprimento do contrato de transporte

de mercadorias celebrado entre as partes, objetivando, ao final, a liberação dos produtos

retidos, bem como a condenação da promovida em danos extrapatrimoniais.

Na sentença, de fls. 67/70, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente,

em parte, os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa promovida a restituir,

em dobro, ao autor os valores indevidamente cobrados e pagos, deixando de fixar os

danos extrapatrimoniais.

Inconformada,  a autora apelou (fls.181/187),  pugnando pela aplicação do

ressarcimento  pecuniário  requerido,  em  virtude  dos  danos  morais  causados  pelo

demandado, conforme acervo probatório juntado aos autos.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja acolhido o

pleito indenizatório constante da peça vestibular (fls. 02/08).

Contrarrazões não apresentadas, conforme atesta a certidão de fls. 191-V.
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Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o

caso  de  ofertar  parecer,  em  virtude  da  ausência  de  interesse  público  na  demanda,

conforme cota de fls. 198/199.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente,  destaco  que  os  requisitos  de  admissibilidade  deste  recurso

obedecerão as regras e entendimentos jurisprudenciais do Código de Processo Civil de

1973,  porquanto a irresignação foi  interposta em face de decisão publicada antes da

vigência do novo CPC.

Vejamos o que dispõe o Enunciado Administrativo nº 02 do Superior Tribunal

de Justiça:

“Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem
ser  exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele
prevista,  com  as  interpretações  dadas,  até  então,  pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.”

Pois bem. Cuida-se de “Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais”,  em

razão do não cumprimento do contrato de transporte de mercadorias celebrado entre as

partes.

O  objeto  da  presente  peça  recursal,  apresentada  às  fls.  181/187,  está

concentrado  na  reforma  do  julgado  para  fixação  do  ressarcimento  indenizatório

extrapatrimonial, em virtude dos supostos danos causados pela promovida, ante o atraso

na entrega de mercadorias objeto do pacto firmado.

Prima  facie,  a título  de  melhor  esclarecimento  dos  fatos,  transcrevo

passagem da sentença (fls. 175/179), prolatada pela juíza de primeiro grau, haja vista a
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ilustre  magistrada  ter  abordado com  percuciência  o  âmago  da  lide  posta  em  juízo,

conforme se observa abaixo:

“(...)
No  caso  em  tela,  o  fundamento  da  autora  para  o  pedido  de
indenização  por  danos  morais,  é  o  fato  dos  dissabores
encontrados  com as reclamações dos clientes. Isto posto, é de
bom  grado  se  auferir  que  não  houve  quaisquer  provas  das
reclamações dos clientes.
Para  se  configurar  a  ocorrência  de  danos  morais,  é
necessário que haja uma situação apta a causar uma lesão a
um  direito  da  personalidade  do  autor,  tal  como  a  honra,
reputação, dignidade, e venham a lhe causar dor, sofrimento,
humilhação, ou algum constrangimento que fuja da esfera da
normalidade, o que não vislumbro no caso em apreço.
De fato, a autora pode ter feito sofrido aborrecimentos pelo
fato de ter havido atrasos nas mercadorias. Porém, diante da
situação  descrita,  pelo  que  se  apresentou  nos  autos,  não
teve maiores consequências,  as quais, no caso, sairiam da
esfera do aborrecimento cotidiano.
Não  restou  provado  o  dano  capaz  de  gerar  a  indenização
moral,  uma  vez  que  se  tratou  de  mero  descumprimento
contratual, o que na prática não enseja a reparação moral.”  -
fls. 178/179 - Grifo nosso.

Nessa trilha, restou incontroverso o fato de que o atraso na entrega das

mercadorias ocorreu por ato da empresa promovida, pois excedeu o prazo, descumprindo

o contrato celebrado entre as partes

Ocorre que,  o  mero descumprimento de cláusula contratual  controvertida

não enseja a condenação por dano moral.

Nesse  diapasão,  não  restam  dúvidas  quanto  à  impossibilidade  de

reconhecimento  da  reparação  pecuniária  correspondente  ao  suposto  abalo  psíquico

suportado pelo promovente, tão bem eximido pelo julgador “a quo”.

Destarte, compete ao autor demonstrar os fatos constitutivos do seu direito,

o que não aconteceu “in casu”. 

Des. José Ricardo Porto
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Dito  isto,  diga-se,  por  oportuno,  que  o  requerente,  objetivando  provar  o

alegado,  carreou  apenas  notas  fiscais  e  documentos  (fls.  10/22),  inconclusivos,  sem,

contudo,  juntar  acervo  probatório  para  concluir  pelo  efetivo  constrangimento  moral

alegado.

Como já explicitado acima, incumbindo o ônus  probandi ao demandante,

nos termos do art. 333, I, do Estatuto Processual Civil, este não se desvencilhou deste

requisito processual.

O citado artigo dispõe: 

"Art. 333: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é

peculiar,  esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in "Primeiras

Linhas de Direito Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto do
ônus da  prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito;  II  -  ao  réu,  quanto à existência  de fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem
opõe  uma  pretensão  em  juízo  deve  provar  os  fatos  que  a
sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar
os fatos do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve
provar o fato ou fatos constitutivos;  e quem excetua, o fato ou
fatos  extintivos  ou  a  condição  ou  condições  impeditivas  ou
modificativas." 

Dessa forma, a sentença não merece retoque, eis que em conformidade

com jurisprudência da nossa Corte e do Tribunal de Justiça Gaúcho, que entendem não

ser  suficiente  para  configurar  danos  morais,  o  descumprimento  contratual.  Vejamos

algumas decisões:

PROCESSUAL  CIVIL.  TRANSPORTE  RODOVIÁRIO  DE
CARGAS. ATRASO NO DESCARREGAMENTO IMPUTÁVEL A
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EMPRESA. PROVA EFETUADA DA DATA DA CHEGADA E DA
DATA  DO  DESCARREGAMENTO.  PRAZO  SUPERIOR  A  5
HORAS. APLICAÇÃO DA REGRA CONTIDA NO ART. 11, § 5º,
DA  LEI  Nº  11.442/2007.  DANO  MATERIAL  DEVIDO.  DANO
MORAL.  DESCUMPRIMENTO  CONTRATUAL.  MERO
ABORECIMENTO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.  DANO
INEXISTENTE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Restou
incontroverso o fato que o atraso na descarga da mercadoria
ocorreu por ato da empresa/apelante, pois excedeu o prazo
legal  de  05  horas,  demonstrando  a  responsabilidade  de
indenizar pelos danos materiais descrito na exordial. O mero
descumprimento  de  cláusula  contratual  controvertida  não
enseja a condenação por dano moral. Diante do exposto, dou
provimento parcial ao recurso, para afastar a condenação em
danos  morais,  mantendo  a  sentença  nos  demais  termos.
(TJPB;  APL  0128080-82.2012.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz;  DJPB
16/03/2015; Pág. 17) Grifo nosso.

RECURSO  INOMINADO.  CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE
DECLARAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. TRANSPORTE DE MERCADORIA.
ATRASO  NA  ENTREGA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DAS
ALEGAÇÕES  MÍNIMAS  DO  AUTOR.  DANOS  MORAIS  NÃO
CONFIGURADOS.  Não merece reparo a  sentença  recorrida,
uma vez que inexistente nos autos a comprovação mínima
dos fatos constitutivos do direito do autor, conforme dispõe
o art. 333, inciso I, do CPC. Isso porque embora incontroverso
que  a  mercadoria,  no  dia  25.02.2012  não  foi  entregue  no
endereço do autor, erechim, mas em Santa Maria como se verifica
na fl. 68, cujo erro de emissão foi detectado pela empresa ré (fl.
17). A parte autora não comprovou que recebera com dez dias de
atraso,  tampouco  que  o  preço  foi  acordado  em face  de  prazo
exíguo  para  entrega.  A  inscrição  negativa  em  organismo  de
proteção de crédito  foi  lícita,  porquanto  ausente  pagamento  da
dívida em face da contratação de transporte. Por fim, tendo em
vista  que  a  situação  narrada  pelos  autos  constitui  mero
dissabor  da  vida  cotidiana,  inviável  a  condenação  da
recorrida  ao  pagamento  de  indenização por  danos  morais.
Ademais,  o  atraso  por  si  só,  versa  de  mero  descumprimento
contratual, e por sua vez, não caracteriza dano a tal título. Cabe
ressaltar, ainda, a impossibilidade de recurso adesivo no rito do
juizado  especial  cível,  razão  pela  qual,  por  analogia,  não  se
conhece do requerimento em contrarrazões para julgamento do
pedido contraposto (fl. 184), que, com efeito, não foi analisado na
sentença  de  fl.  141/149,  mas  que  também  não  teve  a  devida
interposição recursal pela empresa ré. Sentença mantida por seus
próprios  fundamentos.  Recurso  improvido.  (TJRS;  RecCv
0013351-25.2015.8.21.9000;  Erechim;  Primeira  Turma  Recursal
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Cível;  Relª  Desª  Fabiana  Zilles;  Julg.  02/09/2015;  DJERS
08/09/2015) Grifo nosso.

APELAÇÃO  CÍVEL.  TRANSPORTE.  ATRASO  NA  ENTREGA
DE MERCADORIA.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS ARTICULADOS NA EXORDIAL.
INOCORRÊNCIA DE DANOS MORAIS. 1.  A  parte  autora  não
provou a prática de qualquer ato levado a efeito pela ré que desse
azo  à  reparação  de  eventuais  danos  sofridos,  ônus  que  lhe
impunha e do qual não se desincumbiu, a teor do que estabelece
o art. 333, inc. I, do CPC. 2. Não restou comprovado nos autos
que  havia  sido  estipulado  prazo  máximo  para  a  entrega  das
amostras,  muito  menos  que eventual  insucesso na negociação
com a Companhia Aérea tenha ocorrido pelo atraso na entrega
das  mercadorias  imputado  à  demandada.  3.  Danos  morais.
Somente  os  fatos  e  acontecimentos  capazes  de  abalar  o
equilíbrio  psicológico  do  indivíduo  são  considerados  para
tanto,  sob  pena  de  banalizar  este  instituto,  atribuindo
reparação  a  meros  incômodos  do  cotidiano.  Negado
provimento ao apelo. (TJRS; AC 70015875321; Porto Alegre;
Décima Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do
Canto; Julg.  27/03/2008; DOERS 03/04/2008; Pág. 35)  Grifo
nosso.

Na mesma esteira, transcrevo aresto do Superior Tribunal de Justiça:

“Processual  civil.  Responsabilidade  civil.  Código  do
Consumidor. Ônus da prova. Inexistência de provas dos fatos
alegados na petição inicial.  Decisões anteriores fundadas nas
provas acostadas aos autos. Impossibilidade de reexame. Súmula
7/STJ.  Não  comprovação  dos  alegados  danos  materiais  e
morais  sofridos.  -  Ao  autor,  incumbe  a  prova  dos  atos
constitutivos  de  seu  direito.  -  Em que  pese  a  indiscutível
aplicação da inversão do ônus da prova ao CDC, tal instituto
não possui aplicação absoluta. A inversão deve ser aplicada
“quando,  a  critério  do  juiz,  for  verossímil  a  alegação  ou
quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias
de experiências”. -  Entenderam as instâncias ordinárias,  após
análise das provas dos autos, que o recorrente não comprovou as
falhas  na prestação  dos  serviços  contratados.  Necessidade  de
revolvimento  de  todo  o  conjunto  fático-probatório.  Óbice  da
Súmula  7 do STJ.  -  O recorrente  não provou a ocorrência  de
vícios  no  serviço  que  pudessem  lhe  conferir  direito  a  uma
indenização por danos materiais ou morais. Recurso especial não
conhecido”. (Resp 741393/PR – RELATORA MINISTRA NANCY
ANDRIGHI  –  TERCEIRA  TURMA  –  JULG.  EM  05/08/2008).
GRIFO NOSSO.

Pelas razões acima expostas, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO,

mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Des. José Ricardo Porto
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É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo Desembargador  José  Ricardo  Porto.
Participaram  do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto,  o Excelentíssimo Senhor Doutor Aluízio Bezerra Filho  (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos) e a Excelentíssima Desembargadora
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, Dr. Herbert
Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr
Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de
junho de 2016. 

Des. José Ricardo Porto
 RELATOR                 

J/06-R-J/01
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