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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  IMPROCEDÊNCIA.  REVELIA.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  RELATIVA.
CURSO  DE  OPERADOR  DE  COMPUTADOR.
ATRASO  NA  CONCLUSÃO.  ALEGAÇÃO  DE
INADIMPLEMENTO  CONTRATUAL.  DANOS
MORAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ELEMENTOS
DE PROVAS INSUFICIENTES PARA FORMAÇÃO
DO  CONVENCIMENTO  DO  JULGADOR.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 

-  Conforme  enunciado  no art.  186  c/c  o  art.  927,
ambos do Código Civil, a caracterização do dever de
indenizar  exige  a  presença  simultânea  dos
pressupostos da responsabilidade civil, a saber, o ato
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ilícito, decorrente da conduta dolosa ou culposa do
agente, o dano e o nexo causal entre a conduta e o
dano.

- A decretação de revelia não isenta a parte  autora de
comprovar,  ainda  que  minimamente,  o  fato
consitutivo de direito afirmado.

-  Não  comprovados  os  requisitos  da
responsabilidade civil, notadamente, a conduta ilícita
atribuída  ao  agente  e  o  dano  alegado,  deve  ser
mantida  a  sentença  que  julgou  improcedente  o
pedido de danos morais.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover a apelação.

Elizabeth  da  Silva  Nascimento ajuizou  Ação  de
Indenização por Danos Morais,  em face da  JR Formação de Nível Técnico Ltda,
alegando ter firmado contrato de prestação de serviços para realização de um curso
de operador de computador, com início no dia 08/07/2013 e previsão de duração de
dois meses e meio, sendo que o prazo inicialmente acordado não foi cumprido pela
promovida, já que o curso somente terminou no dia 25/11/2013. Diante do panorama
apresentando, sob o fundamento de que o atraso na conclusão do curso lhe trouxe
diversos transtornos, a exemplo do fato de ter ficado impossibilitada de ingressar no
mercado de trabalho,  postulou ser indenizada pelos danos morais sofridos

Devidamente citada, a  parte promovida não ofertou
contestação, fl. 32/V.
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Revelia decretada, fl. 33.

Petição  da  promovida manifestando  interesse  na
instrução processual, fls. 37/38.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  improcedente  o
pedido exordial, nos seguintes termos, fls. 55/59:

Isto exposto, com arrimo no art. 487, inc. I, do CPC,
JULGO  IMPROCEDENTE  o  pedido  exordial,
condenando a parte promovente ao pagamento das
custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  que
arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art.
85 do CPC, cuja cobrança ficará suspensa, nos termos
do §3º art. 98, também do novo CPC.

Inconformada,  a  autora interpôs APELAÇÃO,  fls.
61/66,  rememorando  os  fatos  narrados  na  exordial  e  defendendo,  em  resumo,  a
comprovação do inadimplemento do contrato de prestação de serviços,  tendo em
vista a não conclusão do curso no prazo acordado e sustentando, a um só tempo, que
as  alegações  tardias  da  promovida  não  merecem  guarida,  porquanto
desacompanhadas de provas. Sustenta, outrossim, a presença do ato ilícito e do dever
de indenizar, a forma do art. 927 do Código Civil. 

Contrarrazões não ofertadas, fl. 67/V.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É O RELATÓRIO.
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VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou não do pronunciamento judicial  de fls.  55/59,  por meio do qual  a Magistrada
sentenciante  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  ao  fundamento  de  não
comprovação  dos  danos  morais  que  Elizabeth  da  Silva  Nascimento alegou  ter
suportado.

Adianto que a sentença não merece reparos.

Explico.  Para  que  haja  o  dever  de  indenizar  é
imprescindível,  nos  termos  do  art.  186  c/c  art.  927  do Código  Civil,  a  presença
simultânea  dos  pressupostos  da  responsabilidade  civil,  a  saber,  o  ato  ilícito,
decorrente da  conduta  (comissiva ou omissiva)  dolosa ou culposa do agente,  o
dano e o nexo causal entre a conduta e o dano existente, sendo certo que   a ausência
de qualquer destes elementos afasta o dever de indenizar. Eis os preceptivos legais:

Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
exclusivamente moral, comete ato ilícito. 

E,

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.
Parágrafo  único.  Haverá  obrigação  de  reparar  o
dano,  independentemente  de  culpa,  nos  casos
especificados  em  lei,  ou  quando  a  atividade
normalmente  desenvolvida  pelo  autor  do  dano
implicar, por sua natureza, risco para os direitos de
outrem.

Oportuno  ressaltar,  diante  do  cenário  apresentado,
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que quando o réu é citado e não oferta contestação, hipótese dos autos, é possível
considerar como verdadeiras as alegações de fato do autor,  a teor do art.  319 do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  à  época  da  propositura  da  ação,  de
seguinte  teor: “Se  o  réu não  contestar  a  ação,  reputar-se-ão  verdadeiros  os  fatos
afirmados pelo autor.”

Essa presunção de veracidade decorrente da revelia,
contudo, não implica automaticamente no acolhimento do pedido inicial, uma vez
que somente prevalecerá se houver provas mínimas capazes de convencer o julgador
acerca do fato constitutivo do direito postulado. Trata-se de presunção relativa, é
dizer, que não isenta o autor de demonstrar, de maneira razoável, os elementos que
amparam o direito perseguido.

Nesse sentido o seguinte julgado deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  DANOS
CAUSADOS POR RÉU EM  VEÍCULO  ENTREGUE
EM COMODATO VERBAL. REVELIA. PRESUNÇÃO
RELATIVA  DE  VERACIDADE  DOS  FATOS.
FRAGILIDADE  DOS  ELEMENTOS  DE  PROVA.
PEDIDO  AUTORAL  DE  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  COMPROVAÇÃO,
APENAS,  DOS  DANOS  OCASIONADOS  AO
CARRO, INEXISTINDO INDÍCIOS DO CONTRATO
OU DE QUALQUER VÍNCULO COM O RÉU. NÃO
APLICAÇÃO  DOS  EFEITOS.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS.
ART.  85,  §§  2º  E  8º,  CPC.  DESPROVIMENTO.  -  A
presunção de veracidade como efeito da revelia não
tem  caráter  absoluto,  não  implicando,
necessariamente, juízo de procedência do pedido. A
despeito da previsão do art. 344 do CPC, a presunção
advinda da não apresentação da contestação no prazo
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legal  é  relativa,  sendo  legítimo  ao  julgador  dar  ao
feito a solução que entender cabível de acordo com o
princípio  do  livre  convencimento  motivado,
mormente  quando  inverossímeis  as  arguições
autorais,  por  força  do  art.  345,  IV,  ab  initio,  do
diploma processual em vigor. - Afastado os efeitos da
revelia  e  não  trazidos  aos  autos  indícios  de
celebração, pelo autor, de comodato verbal com o réu
ou de qualquer vínculo entre as partes, não se pode
ter por presentes os requisitos da conduta do agente e
do nexo causal, exigidos à configuração do dever de
indenizar, mantendo-se o decisum a quo. - Assim, a
causa deve ser  resolvida à  luz da regrado ônus da
prova, pela qual não há um dever de provar, nem à
parte contrária assiste o direito de exigir a prova do
adversário.  Há  um  simples  ônus,  de  modo  que  a
parte assume o risco de perder a causa se não provar
os fatos alegados e do qual depende a existência do
direito  que  pretende  resguardar  através  da  tutela
jurisdicional.  Isto  porque,  segundo  máxima,  fato
alegado e não provado é fato inexistente.  (TJPB; AC
nº  00279796120108150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  Desembargador  João  Alves  da  Silva,
julgamento em 07/03/2017).

Sendo assim, a presunção relativa de veracidade das
alegações de fato decorrente da revelia somente conduzirá a procedência do pedido
se o julgador, diante das provas acostadas pela parte interessada, se convencer da
existência dos fatos não contestados. Em outras palavras, “A revelia não importa em
procedência automática dos pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos
alegados  pelo  autor  é  relativa,  cabendo  ao  magistrado  a  análise  conjunta  das
alegações  e  das  provas  produzidas.”  (STJ;  AgInt  no  AgInt  nos  EDcl  no  AREsp
850.552/PR, Rel.  Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 02/05/2017,  DJe
19/05/2017).
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Ressalta-se, ademais, não haver óbice a produção de
provas  pela  parte  revel.  Tanto  é  assim que  é  permitido  intervir  no  processo  em
qualquer  fase,  o  que lhe  assegura  participar  da  fase  instrutória,  inclusive,  com a
produção de provas documentais, desde que o faça no momento oportuno, é dizer,
antes de encarrada a fase instrutória, situação verificada no caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  DE  EMPREITADA.
REVELIA. PEDIDO EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE
PROVAS  PELO  REVEL.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DE  PROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  RECONHECIDO.
EFEITOS  RELATIVOS  DA  CONTUMÁCIA.
POSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PELO
REVEL.  A  presunção  de  veracidade  dos  fatos
articulados na inicial não é absoluta, devendo o Juiz,
quando  da  prolação  da  sentença,  verificar  os
elementos trazidos aos autos e, com base em juízo de
verossimilhança  e  plausibilidade,  julgar  de  acordo
com sua convicção.  A despeito  da desconsideração
da  matéria  de  fato  alegada  na  manifestação
intempestiva,  ao  revel  é  facultada  a  produção  de
prova,  desde  que  levada  a  efeito  em  momento
processual oportuno, ou seja, antes do encerramento
da  fase  instrutória.  Precedentes.  Necessidade,  na
espécie,  de  dilação  probatória.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  UNÂNIME.  (TJRS;  AC:
70059236331 RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Data
de  Julgamento:  26/06/2014,  Décima  Oitava  Câmara
Cível,  Data de Publicação: Diário da Justiça do dia
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01/07/2014).

Feitas as considerações pertinentes, passo ao exame
da controvérsia.

No caso dos autos, para justificar os danos morais, a
apelante alega descumprimento contratual por parte da promovida, especificamente
no  que  se  refere  ao  atraso   na  conclusão  do  curso  de  operador  de  computador,
situação que, segundo narrado, trouxe-lhe imensos transtornos e prejuízos de ordem
moral, a exemplo do fato de ter ficado impossibilitada de ingressar no mercado de
trabalho,  tendo  em  vista  a  existência  de  proposta  de  emprego  condicionada  ao
término do curso em questão.

Todavia, em que pese a argumentação da recorrente,
entendo que a regra da distribuição do ônus da prova prevista no art.  331,  I,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  ap  tempo da  fase  instrutória,  não  foi
atendida,  é  dizer,  a  parte  autora  não  comprovou  o  fato  constitutivo  do  direito
afirmado.

Com efeito, a reparação por danos morais deve advir
de ato que,  pela carga de ilicitude ou injustiça  trazida,  viole  o direito da parte,
atingindo profundamente seu património psíquico. Nessas condições, a indentação
encontra amparo jurídico no art. 5o, V e X, da Constituição Federal, e art. 186, do
Código Civil. 

O  acervo  probatório,  especificamente  a
documentação  acostada  às  fls.  44/46,  demonstra  que  a  autora  contribuiu  para  a
demora verificada com relação à conclusão do curso de operador de computador,
tendo em vista não ter comparecido a todas as aulas agendadas, conforme revelam as
diversas  faltas  registradas,  a  saber:  quatro  faltas  em  julho,  dezesseis  faltas  em
agosto e quatro faltas em novembro.

Nessa  senda,  por  não  vislumbrar  o  ato  ilícito
imputado à recorrida,  entendo que a Magistrada  a quo  agiu com acerto ao julgar
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improcedente o pedido inicial.

Ainda  que  assim  não  fosse,  é  dizer,  ainda  que
configurado  o  inadimplemento  contratual  decorrente  do  atraso  na  conclusão  do
curso, este fato, por si só, não desafia o dever de reparação, uma vez que o simples
descumprimento contratual não ultrapassa a seara do mero aborrecimento cotidiano.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DANOS  MORAIS.  ATRASO
NA  ENTREGA  DE  DIPLOMA  UNIVERSITÁRIO.
AUSÊNCIA DE  OFENSA OU  LESÃO  À  HONRA.
MERO DISSABOR. I - Ao dever de reparar impõe-se
configuração de ato ilícito, nexo causal e dano, nos
termos dos arts. 927, 186 e 187 do CC/02, de modo
que ausente demonstração de um destes requisitos
não há que se falar em condenação. II - A demora na
entrega de diploma universitário, por si só, não dá
azo à  reparação por  danos morais,  pois  a  conduta
não acarreta ofensa à honra, imagem ou dignidade
da  pessoa  humana,  configurando  mero  dissabor.
(TJMG -  AC: 10702100014571001 MG, Relator:  João
Cancio,  Data  de  Julgamento:  04/02/2014,  Câmaras
Cíveis  /  18ª  CÂMARA CÍVEL,  Data de Publicação:
07/02/2014).

Não  bastasse  isso,  embora  a  apelante  tenha
sustentando a existência de danos de ordem moral, não comprovou de que forma o
suposto  descumprimento  contratual  abalou  o  seu  sossego  ou  repercutiu
negativamente  na  sua  honra  ou  dignidade,  conclusão  reforçada  pela  não
comprovação da promessa de emprego, tampouco que perdeu alguma oportunidade
profissional devido ao atraso na conclusão do curso em questão.

Diante  do  panorama  apresentado,  não  encontro
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motivo para reformar a sentença.

Ante  o  exposto, NEGO  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO, para manter a sentença.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto. Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 27 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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