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A C Ó R D Ã O

CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. 
PISCINA  PRE-FABRICADA.  VÍCIOS  DE 
FABRICAÇÃO  ALEGADOS.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  DEFEITOS  DE 
INSTALAÇÃO  CUJA  RESPONSABILIDADE 
FICOU  A  CARGO  DE  TERCEIRO. 
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA. 
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  MÍNIMA  DO 
ALEGADO.  DESPROVIMENTO  DA 
APELAÇÃO.

1. A responsabilidade civil e o dever de indenizar 
surgem apenas com a concreta comprovação da 
conduta ilícita, de modo a caracterizar o dano, 
fato que não aconteceu nos autos.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  acima 
identificados.

ACORDAM os  integrantes  da Terceira  Câmara Cível,  à 
unanimidade de votos, em  negar provimento ao recurso, nos termos 
do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 102.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Cícero  Alves 
Neto  em face da sentença que julgou improcedente seu pedido inicial, 
por inexistir comprovação dos danos por ele alegados, na presente ação 
de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ação que move 
em face de AKESSE, firma que lhe vendeu uma piscina. 
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Inconformado  com a  improcedência,  alega  o  autor,  ora 
apelante,  nas  razões  de  seu  recurso,  que  adquiriu  uma  piscina  à 
promovida,  que  a  instalou  de  forma  equivocada.  Informa,  ainda,  que 
houve  um  acordo  junto  à  Curadoria  do  Consumidor,  onde  a  ré  se 
compromete em corrigir o defeito apresentado.

Contrarrazões às fls. 90-95, rebatendo o recurso.

Processo em que o parquet não interfere.

É o relatório.

DECIDO.

A questão, aqui,  é saber se agiu certa a Magistrada de 
piso no momento  em que julgou improcedente  o pedido  do autor,  no 
sentido de não reconhecer o direito por ele alegado, qual seja, o de dano 
moral  e  material  em  face  da  firma  promovida,  que  lhe  vendeu  uma 
piscina, sendo que mal instalada.

 Ao  ingresso  da  presente  lide juntou  o  autor  os 
documentos de fls. 07-24, todos no sentido de buscar a responsabilidade 
da  firma  promovida  pelos  danos  que  ele  alegou  ser  vítima.  São 
documentos que retratam uma relação de consumo entre o autor e a ré – 
a AKESSE. Apenas um documento, o de fls. 23, contém timbre de uma 
firma denominada como sendo Siloé Piscinas, que, segundo o próprio 
autor, teria sido a empresa de instalação da fomentada piscina.

Através  da  contestação  de  fls.  36-50,  defende-se  a 
promovida dizendo, em suma, que os defeitos alegados pelo autor teriam 
sido  ocasionados  pela  empresa  de  instalação  da  piscina,  sua 
revendedora, de fato, a Siloé Piscinas, suscitando uma denunciação da 
lide. Também juntou a homologação de um acordo, procedido entre as 
partes, onde foi reconhecido a solução do defeito no fundo da piscina, 
caso fosse defeito de fabricação,  o que foi  aceito pelo autor  (fls.  49). 
Numa outra audiência, no PROCON, foi registrado o fato de o problema 
não haver sido de fabricação, o que foi  dito pela promovida, que não 
poderia mais solucionar o problema.

Às  fls.  57  e  58,  foi  despachado  no  sentido  de  o  autor 
proceder com a denunciação da lide da empresa que instalou a piscina, a 
Siloé Piscinas.

Enfim, quanto a um possível chamamento ao feito dessa 
empresa  de  instalação,  não  houve  providência  de  qualquer  uma  das 
partes nesse sentido, vindo a ser prolata sentença de improcedência (fls. 
75-77), sendo julgando improcedente o pedido por falta de provas de que 
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teria  sido,  de fato,  a  promovida  a  responsável  pela  má instalação da 
piscina. 

Eis os fatos processuais, um resumo da lide.

Pois  bem,  quanto  ao  Direito,  entendo  que  só  não  vem 
socorrer o autor.

Ora, é que, conforme visto acima, nos autos cuidou o 
próprio autor de comprovar que a piscina teria sido instalada por 
outra empresa, que não a promovida.

Portanto, nos termos do antigo art. 333, I, do CPC/73, 
não desincumbiu-se o autor  de seu dever  em comprovar  que,  de 
fato,  teria sido a promovida a empresa responsável  por todos os 
problemas decorrentes da fomentada instalação da piscina.

Vê-se  que  o  demandante  deixou  de  demonstrar 
satisfatoriamente  a  versão  disposta  na  exordial,  não  comprovando  o 
defeito de fabricação da piscina ou falha no dever de informação, pois os 
defeitos  supracitados,  apresentados  na  vistoria  (fls.11),  não  dizem 
respeito a defeito de fabricação. 

A sentença não merece reparos, visto que o caso tem o 
seu  deslinde  nas  regras  processuais  que  cuidam  do  ônus  da  prova, 
notadamente, no que se refere à demonstração dos fatos constitutivos do 
direito, conforme dito acima.

Conquanto sejam aplicáveis, em casos como o vertente, 
os  ditames  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor,  que  prevê  a 
possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII)  1), tal princípio 
não  se  mostra  absoluto,  tampouco  possui  o  condão  de  afastar  por 
completo  a regra geral  inscrita  no art.  373,  I,  do Código de Processo 
Civil/2015, não dispensando o Autor de comprovar os fatos constitutivos 
do seu direito2, obrigação da qual não se desincumbiu.

O STJ adota  entendimento  dominante  neste  sentido,  in 
verbis: 3

“[...] Nos termos do art. 333, I do CPC, caberá ao autor a 
demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao 
réu a demonstração dos fatos extintivos  modificativos ou 
impeditivos do direito do autor. 4. Agravo regimental não 
provido”.

1Art. 6º. São direitos básicos do consumidor: [...] VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, 
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 
juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias 
de experiências

2 Art. 333. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 
3 STJ, EDcl no REsp 894571/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 01/07/2009. 
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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” 4

Bem como 

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. 
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  MÍNIMA  DO  ALEGADO. 
ONUS  PROBANDI.  PROVA  DE  FATO  NEGATIVO. 
PROVA DIABÓLICA.  1) Ainda que possível a inversão 
do ônus da prova em favor do consumidor, na forma do 
art. 6º, VIII, do CDC, ainda compete a este o encargo de 
trazer aos autos, ao menos minimamente, prova do fato 
constitutivo  de  seu  direito,  obrigação  da  qual  não  se 
desincumbiu no presente caso. 2) impossível determinar 
que  a  prestadora  do  serviço  faça  prova  de  que  não 
realizou  oferta  enganosa,  sob  pena  de  determinar 
produção  da  denominada  prova  diabólica.  3)  apelo 
conhecido  e  improvido.  (TJAP;  APL  0000785-
11.2013.8.03.0013;  Câmara  Única;  Relª  Desª  Stella 
Ramos; Julg. 03/03/2015; DJEAP 16/03/2015; Pág. 39

A  respeito,  julgado  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba, 
conforme se vê adiante:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS  MORAIS  c/c  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER. 
LIGAÇÃO  DE  ENERGIA  ELÉTRICA.  EXCESSO  DE 
PRAZO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO 
DIREITO  ALEGADO.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  333, 
INCISO  I  DO  CPC.  DANO  MORAL.  INEXISTÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO. - 
Se  o  autor  não  demonstrou  o  fato  constitutivo  do 
direito  afirmado,  ônus  probatório  que  lhe  competia 
(art.  333,  I,  CPC),  é  de  se  julgar  improcedente  a 
pretensão  autoral. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do 
Processo  Nº  00005439620148150461,  3ª  Câmara 
Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS 
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 29-03-2016). “grifei “.

4 STJ – REsp 741393/PR – Relatora: Ministra Nancy Andrighi - DJe 22/08/2008. 
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Segundo  ensina  o  doutrinador  MOACYR  AMARAL 
SANTOS 5

“Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever 
de prová-los, não decorre o direito que deles originaria se 
provados [...].”

Dessa  forma,  diante  da  fragilidade  das  provas,  e  não 
estando  comprovado  o  defeito  de  fabricação  da  piscina,  e 
consequentemente  o  dano  moral  alegado,  se  mostra  incabível  a 
condenação da empresa apelada em danos materiais e moral.

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO, 
mantendo inalterados os termos da sentença.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz 
(relator), a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes e o Exmo. Dr. 
Marcos William de Oliveira, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 02 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR

5 Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2º, 12ª ed., Ed. Saraiva, p. 373. 
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