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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS.  FALHA  NA
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS.
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. APLICAÇÃO
DO  ART.  373,  I,  DO  CPC.   MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

 A distribuição do ônus da prova é de relevância na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato
constitutivo de seu direito e ao réu, a seu tempo, a prova
quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.

 Inexistindo  prova  nos  autos  de  que  os  danos
ocorridos no imóvel tiveram como causa determinante
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eventual  má  execução  dos  serviços  prestados  pelo
promovido ao  condomínio,  impõe-se  a  improcedência
do pedido indenizatório.

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  DESPROVER O RECURSO. 

R E L A T Ó R I O

                                               
Trata-se de Apelação Cível  interposta por  José Paulino

Araújo combatendo sentença de  fls.  116/119  que,  nos  autos  da  Ação  De
Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais, julgou  improcedentes  os
pedidos, em decisão assim ementada:

“AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E

MORAIS.  PRELIMINAR.  REJEIÇÃO.  VÍTIMA  DO  EVENTO

DANOSO  QUE  SE  ENQUADRA COMO  CONSUMIDOR  POR

EQUIPARAÇÃO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  17  DO  CDC.

ALEGAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, QUE

OCASIONOU  INFILTRAÇÃO  DE  ÁGUA  NO  IMÓVEL  DO

AUTOR.  NEXO  CAUSAL NÃO  COMPROVADO.  APLICAÇÃO

DO ART. 373, I, DO CPC. AUTOR QUE NÃO SE DESINCUMBIU

DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE.  IMPROCEDÊNCIA

DOS PEDIDOS.

- Não restando plenamente demonstrado que os danos ocorridos

no  imóvel  tiveram  como  causa  determinante  eventual  má

prestação dos serviços de limpeza e impermeabilização da caixa
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d'água,  impõe-se  a  improcedência  do  pedido indenizatório,  por

ausência de nexo causal entre a ação dos prepostos da promovida

e os danos experimentados pelo autor.”

Nas razões recursais, o apelante argumenta, em resumo,
que não restam dúvidas nos autos de que a apelada prestou serviços ao
condomínio em que se localiza o seu imóvel, sendo esta responsável pelos
danos  ocorridos  no  seu  apartamento,  requerendo,  por  fim a  reforma da
sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais. (fls.123/130)

Contrarrazões, fls. 134/141.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
149/154).

É o Relatório

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

O autor/recorrente defende, em síntese, que não restam
dúvidas nos autos de que a apelada prestou serviços ao condomínio em que
se localiza o seu imóvel, sendo esta responsável pelos danos ocorridos no
seu apartamento, requerendo, por fim a reforma da sentença, para julgar
procedentes os pedidos elaborados na inicial.

A questão é de fácil deslinde, não comportando maiores
digressões, notadamente porque se refere ao ônus da prova.

A distribuição  do  ônus  da  prova  é  de  relevância  na
busca da verdade real cumprindo ao autor provar o fato constitutivo de seu
direito e ao réu, a seu tempo, a prova quanto à existência de fato impeditivo,
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modificativo 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.”

Da análise dos autos, verifico que os serviços prestados
pela  recorrida,  quais  sejam,  lavagem  e  instalação  de  reservatório
sobressalente  e  impermeabilização  das  paredes  do  reservatório  do
condomínio, foram iniciados em julho de 2010 e concluídos em agosto do
mesmo ano e os problemas constatados no apartamento do apelante datam
de 11 de abril de 2011, ou seja, entre a execução dos serviços e a infiltração
ocorrida,  transcorreram  aproximadamente  8  (oito)  meses  sem  qualquer
intercorrência ou queixa.

Analisando  os  depoimentos  testemunhais  (fls.94/99),
concluo  que  estes  são  demasiadamente  frágeis  para  se  imputar  à
promovida/apelada,  a  responsabilidade  pelos  danos  ocorridos  no
apartamento do autor em virtude da infiltração.

Observo,  também,  como  bem  ressaltou  a  magistrada
sentenciante, ser impreciso, pela prova carreada aos autos, apontar quem de
fato  desparafusou ou  quebrou as  telhas  (fl.32),  considerando que  outros
prestadores  de  serviço  têm  acesso  ao  telhado  do  edifício,   devido  à
existência de antenas no local.

Os  entulhos  encontrados  no  teto  do  condomínio,  que
podem ter contribuído para o evento danoso, por sua vez, são variados e
antigos,  não havendo como precisar quem e quando os teria deixado no
local,  já  que  a  testemunha  Paulo  Sérgio  Martins  Barbosa,  porteiro  do
condomínio, afirmou à fl.  97,  que  “a manutenção do telhado não é feita
periodicamente mas a limpeza sim, pelos zeladores”. 
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Sendo assim,  o recorrente  não se  desincumbiu do seu
ônus probatório, não havendo o que ser reformado ou alterado na sentença
de primeiro grau.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto. 

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  no dia  22 de agosto de 2017.  Participaram do julgamento,  além
desta Relatora, os Exmos. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e Marcos
Cavalcanti  de  Albuquerque.  Presente  à  sessão,  a  Dra.  Ana  Cândida
Espínola, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 23 de agosto de 2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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