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TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000540-91.2013.815.0101
Origem : Comarca Brejo do Cruz
Relator : Juiz de Direito Convocado Gustavo Leite Urquiza
Apelante : Antonina Maria da Conceição Neta - ME
Advogada : Luciana Fernandes de Araújo – OAB/PB 16.371
Apelada : Bell Comércio Internacional Ltda

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE  RELAÇÃO  CONTRATUAL  E
OBRIGAÇÃO  TRIBUTÁRIA  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  MATERIAL  E  MORAL.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SUBLEVAÇÃO  DA
PROMOVENTE.  EXCLUSÃO  DO  SIMPLES
NACIONAL.  EMISSÃO  DE  NOTA  FISCAL  EM
VALOR  SUPERIOR  AO  ENQUADRAMENTO
EMPRESARIAL.  EQUÍVOCO  RECONHECIDO  E
ADIMPLIDO PELO PROMOVIDO. DANO MORAL.
NÃO  CARACTERIZADO.  MERO  DISSABOR.
DANO  MATERIAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DE  PREJUÍZOS.
MANUTENÇÃO  DO DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- Não há se falar em danos patrimoniais, quando a
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autora não fizer prova cabal dos prejuízos sofridos,
capazes,  por  si  só,  de  representarem  o  quantum
devido.

-  Meros  aborrecimentos  e  transtornos  não  causam
dano à imagem ou honra da parte autora, tampouco
lhe provoca constrangimento e humilhação a ponto
de configurar dano moral.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  APELAÇÃO,  fls. 58/61,  interposta  por
Antonina Maria da Conceição Neta - ME  contra a decisão proferida pelo Juiz de
Direito da Comarca de Brejo do Cruz, fls. 55/57, que julgou procedente, em parte, a
pretensão manejada na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Contratual e
Obrigação Tributária cumulada com Indenização Material  e Moral,  ajuizada em
desfavor de Bell Comércio Internacional Ltda, proferida nos seguintes termos:

Diante  ao  exposto,  com fulcro  no artigo  269,  I,  do
Código  de  Processo  Civil,  JULGO PROCEDENTE
EM  PARTE  OS  PEDIDOS  FORMULADOS  NA
INICIAL para  declarar  inexistente  a  relação
contratual  entre  a  promovente  e  a  empresa
promovida no tocante a emissão da Nota Fiscal de
fls.  22,  bem  como  declarar  inexistente  qualquer
obrigação  tributária  decorrente  da  emissão  da
supracitada Nota Fiscal de n. 976 Série em relação a
Empresa promovente.
Condeno ainda a parte promovida no pagamento de
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custas  processuais  e  honorários  advocatícios  que
arbitro em R$ 2.000,00 Dois Mil Reais).

Em  suas  razões,  a  recorrente  reiterou  os  termos
fáticos da lide, alegando a existência de provas acerca dos danos materiais e morais
sofridos,  pois  há  nos  autos  a  documentação  referente  à  notificação  de
desenquadramento da empresa, ora apelante, do Sistema do Simples Nacional em
face de emissão indevida de nota fiscal alusiva ao ICMS, em montante superior ao
seu enquadramento empresarial, a qual foi efetuada pela promovida, motivo pelo
qual o cônjuge da autora teve que efetuar nova inscrição, a fim de não interromper as
atividades comerciais.

Contrarrazões não ofertadas, conforme certidão de fl.
62.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De início, cumpre esclarecer que, conforme o relato,
acima transcrito, a promovente postula, em sede de recurso apelatório, a reforma da
decisão vergastada que indeferiu a pretensão de indenização por danos materiais e
morais, haja vista a ausência de comprovação dos danos supostamente alegados.

Ao analisar o acervo probatório encartado aos autos,
infere-se  a  existência  de notificação  de  desenquadramento  da  empresa,  ora
recorrente,  do Sistema do Simples Nacional, fl.  24, tendo em vista a emissão, por
parte  da  recorrida,  de  nota  fiscal  alusiva  ao  ICMS,  em  valor  superior  ao
enquadramento empresarial da apelante, fls. 22/23.

Todavia,  nada obstante as insurgências e as provas
carreadas pela recorrente,  entendo que tais assertivas não merecem prosperar, digo
isso,  pois,  consoante  a  documentação  de  fls.  26/28,  bem  como  as  afirmações  da
própria  autora,  em  sua  exordial,  denota-se  que  a  empresa  recorrida  retificou  o
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equívoco cometido ao adimplir o valor do ICMS indevidamente lançado e cobrado
da promovente.

Nessa  linha de  raciocínio,  referida  situação  fatídica

amolda-se ao conceito de mero aborrecimento cotidiano. Em outras palavras, “Não
se integram os elementos ensejadores da reparação civil quando as consequências
experimentadas  pela  parte  autora  não  excedem  os  limites  do  mero  dissabor,
delineando a situação fática narrada nos autos um aborrecimento cotidiano e que,
como tal, não se traduz, nem mesmo em um plano potencial, como dano moral, não
dando  margem,  portanto,  à  reparação  pecuniária.”  (TJPB;  APL  0000921-
76.2013.815.0141;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da
Cruz; DJPB 03/10/2014; Pág. 15).

Com efeito, não há nenhuma comprovação de que a
conduta do demandado tenha repercutido profundamente na vida da recorrida, de
forma a atingir o seu patrimônio psíquico, não ultrapassando, assim, a seara do mero
dissabor, porquanto não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  vislumbro
dano concreto de que a parte autora tenha sofrido angústia ou humilhação, ou que
tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada sua higidez
psíquica,  bem  como  a  honra,  imagem  ou  qualquer  dos  direitos  personalíssimos
tutelados no art. 5º, V e X, da Constituição Federal, tampouco que a empresa tenha
sofrido abalo na sua honra objetiva, devendo, portanto, ser a sentença mantida nesse
aspecto.

Da  mesma  forma,  tendo  em  vista  a  ausência  de
provas cabais e concretas do prejuízo com gastos e despesas sofridas, bem como em
razão da não demonstração efetiva dos lucros deixados de perceber, não há como
acolher o pedido de indenização por danos materiais.

Tal pleito, como se sabe, por ter cunho patrimonial,
necessita da comprovação de sua ocorrência, não bastando apenas a demonstração
do seu fato gerador, como ocorreu na hipótese em apreço.
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Sobre  tema,  oportuno  transcrever  a  lição  de  Caio
Mário da Silva Pereira:

As perdas e danos não poderão ser arbitrários. Não
pode o credor receber, a esse título, qualquer lucro
hipotético.  Somente  lhe  cabe,  com  fundamento  na
reparação, receber, como benefício de que o dano o
privou,  aquilo  que  efetivamente  decorreu  do  fato
imputável,  e os lucros cessantes por efeito direto e
imediato  do  descumprimento  da  obrigação.  (In.
Instituições de Direito Civil, vol. II, 15ª ed., Forense,
p. 238).

Deste modo, não há também como se computar, na
espécie, os prejuízos patrimoniais alegados.

Vê-se, portanto, que a promovente, a quem compete
comprovar os fatos constitutivos de seu direito, quais sejam, os prejuízos de ordem
material e moral,  não se desincumbiu de seu ônus, nos moldes do art.  373, I,  do
Código de Processo Civil.

Por fim,  o  Magistrado não se encontra  obrigado a
explicitar  dispositivos  legais,  quando  já  tenha  encontrado  fundamentos  outros
suficientes para embasar a sua decisão e resolver as controvérsias firmadas.

À  luz  dessas  considerações,  em  que  pese  a
argumentação da autora no sentido de a conduta da promovida ter provocado dano
moral e material, convenço-me que os fatos narrados não se mostram suficientes a
configurar ofensa indenizável, devendo, portanto, ser mantida a sentença.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter a sentença em todos os seus termos.
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É o VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento, os Desembargadores
Gustavo Leite Urquiza (Juiz de Direito convocado para substituir o Desembargador
Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  com  jurisdição  limitada)  (Relator),
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 15 de agosto de 2017 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
        Juiz de Direito Convocado 
                       Relator
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