
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034485-92.2013.815.2001 – 8ª Vara Cível da Capital
Relator : João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir o Des. Saulo Henriques
de Sá e Benevides
Apelante : Cirne Pneus Comércio e Serviços Ltda
Advogado : Renato Cirne Leite (OAB/RN 6.903)
Apelado : Francisco de Assis de Medeiros Leal Irmão
Advogado : Damásio Barbosa da Franca Neto (OAB/PB 11.707)

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  —  CONSUMIDOR  —  COMPRA DE  PNEUS  —
NÃO RECEBIMENTO — PROCEDÊNCIA PARCIAL — DANO
MATERIAL  —  IRRESIGNAÇÃO  —  COMPROVAÇÃO  —
AUSÊNCIA DE  PROVA QUANTO  À  EXISTÊNCIA DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO E  EXTINTIVO DO DIREITO
DO  AUTOR  —  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  —
DESPROVIMENTO.

- “De acordo com o art. 373, II, do CPC/2015, cabe ao réu o ônus da
prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.”

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados. 

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, por unanimidade, negar provimento ao recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Cirne Pneus Comércio e
Serviços Ltda., contra a sentença de fls. 99/103 que, nos autos da Ação de Indenização por
Dano Material e Moral, movida por  Francisco de Assis de Medeiros Leal Irmão, julgou
parcialmente  procedente  o  pedido  inicial,  condenando  o  demandado,  ora  recorrente,  ao
pagamento de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) a título de danos materiais. 

Nas  razões  do  recurso  (fls.  116/124),  a  apelante  alega  que  a
magistrada singular laborou em equívoco, pois não restou demonstrado durante a instrução
processual que a empresa deixou de efetuar a entrega dos pneus comprados pelo apelado.



Argumenta ainda, que o carimbo existente no cupom fiscal não foi colocado pela empresa. Ao
final, pugnou pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a
demanda.

Contrarrazões às fls. 129/135.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou apenas
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 142/144).

É o relatório. 

VOTO.

Cuida-se  de  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais
ajuizada por Francisco de Assis de Medeiros Leal Irmão em face de Cirne Pneus Comércio e
Serviços Ltda, sob o fundamento da ausência de entrega de produto (04 pneus) comprados em
10/09/2008.

Argumenta ter adquirido 06 (seis) pneus na referida data, sendo que
02(dois) foram entregues de imediato e os outros 04 (quatro), que deveriam ter sido entregues
posteriormente,  não  foram  recebidos  pelo  demandante,  o  obrigando  a  ingressar  com  a
presente demanda para solucionar o litígio. 

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido
inicial, condenando a promovida ao pagamento de R$ 1.120,00 (mil cento e vinte reais) a
título de danos materiais, acrescidos de juros de mora e correção monetária, extinguindo o
processo com resolução do mérito. Sucumbência recíproca. 

Irresignado,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  reformar  a
sentença e julgar improcedente a demanda.

Pois bem.

São fortes  os  indícios  de que a versão dos fatos apresentados pelo
requerente  é  verdadeira,  o  que  já  autorizaria  a  inversão  do  ônus  da  prova,  pela
verossimilhança  das  alegações,  nos  termos  do  art.  6º,  VIII,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, in verbis:

Art. 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.

Não  bastasse  a  verossimilhança  das  alegações,  há  uma  clara
hipossuficiência  do  promovente  em  relação  ao  promovido,  cabendo  a  este  o  ônus  de
comprovar que o serviço foi prestado devidamente. Portanto, estão configurados, in casu, os
dois requisitos que autorizam a inversão do ônus probatório, embora apenas um deles fosse
necessário para tanto.



Assim, é de se observar que a natureza da relação jurídica mantida
entre as partes é consumerista. Nesse contexto, sobressai a responsabilidade do prestador de
serviços, independente da existência de culpa, quando não caracterizada a culpa exclusiva do
consumidor ou de terceiro, consoante art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Art.  14.  O  fornecedor  de  serviços  responde,  independentemente  da
existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores
por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
(...)
§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar;
I – que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;
II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Nesta  esteira,  embora  as  questões  consumeristas  devam  ser
interpretadas de forma mais benéfica aos consumidores, devido à sua notória hipossuficiência
frente aos fornecedores de serviços e produtos, compete ao consumidor desincumbir-se, ao
menos,  do  ônus  mínimo  da  prova  e,  ao  fornecedor,  da  existência  de  fatos  impeditivos,
modificativos ou extintivo do direito do autor.

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor.

Como bem ressaltado pelo julgador de primeiro grau, é inconteste a
relação jurídica  de compra  e  venda realizada  entre  as  partes.  Ao analisar  os  documentos
colhidos ao caderno processual,  notadamente às fls.  14 e 15,  respectivamente,  refere-se à
negociação de 02 (dois) pneus cujo pagamento foi efetuado em dinheiro, enquanto que a nota
fiscal seguinte refere-se a 04 (quatro) pneus, com o pagamento em 03 (três) cheques.

No Termo de Assentada de Testemunha (fl. 90), o Sr. Cleto de Sena
Gonçalves Júnior relatou ter trabalhado como vendedor na empresa promovida por 05 anos
(2005 – 2010). Relatou ter conduzido o promovente na compra dos produtos, afirmando que
02 pneus foram colocados de imediato e outros 02 para entrega posterior. Afirmou, ainda, a
existência do carimbo “a entregar” que geralmente era colocado para vendas às prefeituras e,
excepcionalmente, também compra individualizada de pessoa física.

Desta  maneira,  embora  a  parte  apelante  alegue que  não  deixou  de
efetuar  a  entrega  dos  pneus  comprados  pelo  apelado,  não  trouxe  ao  caderno  processual
qualquer prova desta entrega, visando extinguir o direito alegado na inicial, em obediência ao
art. 373, II do CPC.

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de reparação por
danos materiais e morais c/c repetição de indébito - Contrato de compra e
venda de ponto comercial  -  Inexistência de acordo formal -  Pagamento
feito pela parte autora imbuída de boa-fé - Parte adversa ilegítima para
venda - Restituição do valor pago e danos morais - Provimento parcial no
juízo primevo - Irresignação do réu - Defesa de repasse de equipamentos -
Não  comprovação  de  suas  alegações  -  Art.  373,  II,  do  CPC/2015  -
Indenização por danos morais - Manutenção - Pedido de procedência do
pedido  reconvencional  -  Prejudicalidade  -  Desprovimento.  -  Para  a



configuração dos danos materiais é necessário que se verifique a presença
simultânea de três elementos essenciais: a ocorrência induvidosa do dano;
a culpa, dolo ou má-fé do ofensor; e o nexo causal entre a conduta ofensiva
e o prejuízo da vítima. - Aquele que agiu de boa-fé em contrato de compra e
venda não pode ser prejudicado por impossibilidade do cumprimento do
negócio celebrado em razão de parte ilegítima, sendo devida, portanto, a
restituição dos valores pagos na forma simples, bem como a indenização
por danos morais. - De acordo com o art. 373, II, do CPC/2015, cabe ao
réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou  extintivo  do  direito  do  autor. -  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00844126120128152001,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS , j. em 16-05-
2017)

Sendo assim,  como o  demandado  não se  desincumbiu  do ônus  de
provar a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos das alegações autorais,
outro caminho não resta senão o da manutenção da sentença.

Ante o exposto,  nego provimento ao recurso,  mantendo a sentença
em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Participaram ainda do julgamento, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa (Juiz convocado para
substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides)  e  o  Exmo.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque.

Presente ao julgamento o Exmo Dr.  Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 15 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Relator - Juiz convocado



                                                          
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0034485-92.2013.815.2001 – 8ª Vara Cível da Capital

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pela  Cirne Pneus Comércio e
Serviços Ltda., contra a sentença de fls. 99/103 que, nos autos da Ação de Indenização por
Dano Material e Moral, movida por  Francisco de Assis de Medeiros Leal Irmão, julgou
parcialmente procedente em parte o pedido inicial, para condenar aquela ao pagamento de R$
1.120,00 (mil cento e vinte reais) a título de danos materiais. 

Nas  razões  do  recurso  (fls.  116/124),  a  apelante  alega  que  a
magistrada singular laborou em equívoco, pois não restou demonstrado durante a instrução
processual que a empresa, ora apelante, deixou de efetuar a entrega dos pneus comprados pelo
apelado. Argumenta ainda, que o carimbo existente no cupom fiscal não foi colocado pela
empresa.  Ao final,  pugnou pelo provimento do recurso para reformar a  sentença e  julgar
improcedente a demanda.

Contrarrazões às fls. 129/135.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou apenas
pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito. (fls. 142/144).

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 10 de julho de 2017.

João Batista Barbosa
Relator – Juiz convocado
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