
Apelação Cível  nº 002464-60.2008.815.2001

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0022464-60.2008.815.2001
ORIGEM            : 12ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR  :  Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho substituindo o Des.  

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
01 APELANTE  :  Cia Brasileira de Distribuição- Extra Hipermercado
ADVOGADO  : Flávio de Queiroz Bezerra Cavalcanti
APELADO : Henrique Gomes Frade
ADVOGADO     : Francisco Gomes Frade Júnior
02 APELANTE  : Henrique Gomes Frade
ADVOGADO     : O mesmo
APELADOS      :  Cia Brasileira de Distribuição- Extra Hipermercado
APELADOS      :  Sena Segurança Inteligente Ltda.
ADVOGADO     :  Leonardo de Paiva Pinheiro

PROCESSO  CIVIL  E  CONSUMIDOR  –
Apelação Cível  –  Ação de Indenização por
ato  ilícito  e  danos  morais  –  Sentença
procedente  prova  –  Irrisignação  – Prova
mínima  –  Falta  de  documentos  que
comprovem as alegações do autor –  Danos
morais  –  Constrangimento  não
caracterizado –  Provimento da apelação do
réu e desprovimento da apelação do autor. 

-  Para  a  inversão  do  ônus  da  prova  em
favor  do  consumidor  é  necessária  a
presença  da  verossimilhança  das
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alegações e a hipossuficiência em produzir
a  prova,  para  a  concessão  do  benefício,
caso  não configurado nos autos.

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

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar provimento ao
apelo da Cia.  Brasileira de Distribuição (Extra Supermercados) e negou-se
provimento ao apelo do autor, julgando improcedentes os pedidos formulados
na inicial, nos termos do voto do Relator e da súmula de julgamento de fl. 220.

R E L AT Ó R I O

HENRIQUE GOMES FRADE ajuizou “ação
de indenização por ato ilícito e danos morais” em face do CIA BRASILEIRA
DE DISTRIBUIÇÃO, sustentando que estava fazendo compras com sua irmã
e sua noiva no supermercado promovido, quando durante a passagem por um
dos corredores,  o autor percebeu que um dos seguranças do local  olhava
“fixadamente e de maneira imoral e indecente para a região glútea de sua
noiva”. Ante tal fato, contou que repreendeu o funcionário, e este, por sua vez,
agrediu-lhe fisicamente, com socos no rosto.

Afiançou que a situação descrita lhe causou
transtornos, passíveis de reparação, a título de danos morais.

Juntou documentos às fls. 08/38.

Citada,  a  ré  ofereceu  contestação  às  fls.
42/69.  Na  ocasião  houve denunciação  à  lide,  para  que a  empresa SENA
SEGURANÇA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA.
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Devidamente  intimada,  a  denunciada
apresentou contestação intempestivamente, conforme certidão às fls144.

Em sentença  prolatada  às  fls.  161/165,  a
juíza “a quo” julgou procedente o pedido formulado pelo autor, condenando os
réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título
de danos morais.

Irresignado,  o  réu,  COMPANHIA
BRASILEIRA  DE  DISTRIBUIÇÃO-  EXTRA  HIPERMERCADO interpôs
apelação às fls. 166/177, pugnando pela reforma da r. sentença, sustentando
que o autor não se encontrava com nenhuma mulher citada na inicial; que
existe uma rixa pessoal entre o mesmo e o Sr. Simplício; que as imagens
juntadas  nos  autos  comprovam  que  o  autor  quem  começou  com  as
agressões,bem como,  a ausência de responsabilidade objetiva da empresa,

O  autor  também apresentou  apelação  às
fls.178/184, requerendo a majoração da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões,
conforme certidão às fls. 195.

Vistas  à  D.  Procuradoria  de  Justiça,  a
mesma ofertou  Parecer  (fl.  204opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,
sem manifestação do mérito.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  conheço  do  recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de recurso de apelação interposto
por  COMPANHIA  BRASILEIRA  DE  DISTRIBUIÇÃO-  EXTRA
HIPERMERCADO  contra  a  sentença  proferida  nos  autos  da  ação
indenizatória,  visando  a  reforma  da  decisão,  que  julgou  procedentes  os
pedidos do autor.

O caso é  de  fácil  deslinde,  e  a  sentença
deve ser reformada pelos fundamentos que passo a expor.
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É sabido que embora seja ônus do réu a
prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor, é ônus
do recorrente/autor a prova de fato constitutivo do seu direito. Nesse viés, é o
art. 333, II, do Código de Processo Civil:

"O  ônus  da  prova  incumbe:  II  -  ao  réu,  quanto  à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor".

O  fenômeno  da  inversão  probatória  é
autorizado quando, havendo relação de consumo em disputa, configure-se,
igualmente, a verossimilhança das alegações do consumidor ou sua condição
de hipossuficiente.

A hipossuficiência é a de natureza técnica,
que diz respeito a prova que se revele especialmente difícil ao consumidor,
consideradas as regras gerais de experiência.

Para que ocorra a inversão probatória com
espeque na verossimilhança, faz-se mister ao menos um indício, uma prova
indireta, da qual se possa inferir que provavelmente é verdadeira a alegação
do consumidor.

O  juízo  de  verossimilhança  é  formado,
portanto, a partir de uma prova indiciária, que possibilita ao juiz realizar um
liame entre dois pontos: o primeiro seria o fato indiciário e o outro apenas a
alegação (o fato constitutivo do direito do consumidor). A prova do primeiro
permite  a  presunção  de  que  o  último  também  ocorreu,  por  lhe  ser
consequência ordinária. Sem esse indício mínimo, não há de onde se extrair a
verossimilhança da alegação.

No  caso  em  testilha,  verificando  todo  o
acervo probatório,  constata-se que não há prova apta a  comprovar  que o
promovente sofreu um prejuízo de ordem moral.  Denota-se dos autos que o
mesmo apenas juntou boletim de ocorrência e um termo de representação
criminal,  nada  mais.  Observa-se,  ainda,  que  o  autor  prescindiu  de  prova
testemunhal, como se vê no termo de audiência às fls.156. 

Ora,  há  nos  autos  apenas  alegações.
Repisa-se que mesmo se tratando de relação de consumo, o autor tinha o
ônus  de  comprovar  minimamente  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito.  A
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propósito, eis a jurisprudência:

“APELAÇÃO  CIVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.

CONSUMIDOR.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR

DANOS  MORAIS.  RESTITUIÇÃO  DO  INDÉBITO.

ARTR.  333,  I,  DOCPC.  AUSÊNCIA DE PROVA DOS

FATOS  CONSTITUTIVOS.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA

PROVA.  IMPOSSIBILIDADE  AUSÊNCIA  DE

VEROSSIMILHANÇA.  1.  Tratando-se  de  relação  de

consumo, se aceita a inversão do ônus da prova, a teor

do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,

desde que cumpridos os requisitos legais, quais sejam, a

verossimilhança  da  alegação  e  a  hipossuficiência  do

consumidor.  2.  Inexistindo  nos  autos  prova  da

verossimilhança das alegações da parte autora, descabe

a  inversão  do  ônus  da  prova.  A  matéria  posta  em

discussão gravita sobre questões de fato, competindo, à

parte autora, a comprovação do fato constitutivo do seu

direito  de  perceber  indenização  por  danos  morais  e

materiais,  nos  termos  do  art.  333,I,  do  CPC.  APELO

DESPROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº

70055618748, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça

do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado

em 14/08/2013)”.

Ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.  AÇÃO DE REVISÃO
DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS.  ALIENAÇÃO
FICUCIÁRIA  EM  GARANTIA  DE  VEÍCULO.
INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA E
DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. O Juízo
a  quo  indeferiu  os  pedidos  de  antecipação  de  tutela
formulados pela autora, bem como a inversão do ônus da
prova.  2.  A  concessão  ou  o  indeferimento  de  tutela
antecipada se insere no poder discricionário que a lei
confere  ao  julgador  monocrático,  de  modo  que  a  sua
reforma  só  se  justifica  se  teratológica  a  decisão,  ou
manifestamente contrária à prova dos autos ou à lei, o
que não é o caso. Aplicação da Súmula 59 do Tribunal
de Justiça. 3. A inversão do ônus da prova em ações que
versem sobre consumo é medida concedida a critério do
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Juiz em hipóteses de hipossuficiência técnica que impeça
a parte de produzir de instruir suas alegações, o que não
é o caso dos autos, sendo certo que o demandante deve
fazer  prova  mínima  do  direito  alegado.  4.  Negado
seguimento  ao  recurso.  (TJ-RJ  -  AI:
00247553520138190000  RJ  0024755-
35.2013.8.19.0000,  Relator: DES. JACQUELINE LIMA
MONTENEGRO,  Data  de  Julgamento:  22/05/2013,
DÉCIMA  QUINTA  CAMARA  CIVEL,  Data  de
Publicação: 09/01/2014 16:11)”.

Ademais,  destaca-se  que  a  inversão
probatória é “ope judicis”, a critério do juiz, isto é, não se trata de inversão
automática por força de lei, “ope legis”.

Neste norte, insta salientar que, nos termos
do art. 333, I1, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato
constitutivo de seu direito, ou seja, a produção de prova é uma espécie de
encargo que arca o autor. Todavia, o autor, ora apelante, não se desincumbiu
do ônus que lhe cabia. 

É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL
MILITAR.  DESCONTOS  INDEVIDOS  REFERENTES
AO  LIMITE  REMUNERATÓRIO.  VANTAGENS
PESSOAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXAME DE
OFENSA  AO  ART.  333,  II,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS   7  E  211/STJ.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1.  Agravo  regimental  no  qual  se  questiona,  além  do
dissídio jurisprudencial,  a ofensa ao artigo 333, II,  do
CPC  ao  argumento  de  que  compete  ao  réu,  ora
agravado,  o  ônus  da  prova  de  que  foram  realizados
descontos  nos  proventos  do  agravante  (abate-teto
constitucional).
2. Diversamente do que se sustenta no recurso obstado, a
questão  foi  dirimida  pelo  reconhecimento  de  que  o
autor, ora recorrente, não fez prova do fato constitutivo
do seu direito, ou seja, foi aplicado o inciso I do artigo

1 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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333 do CPC ao invés do inciso II, como declarado; ou
seja,  segundo  o  acórdão  recorrido,  o  autor-agravante
nem  sequer  juntou  os  contracheques  referentes  ao
período  anterior  e  posterior  à  incidência  do  suposto
redutor  das  vantagens  pessoais.  O  único  documento
apresentado diz  respeito  à tabela criada por contador
particular  e  não  comprovaria  o  efetivo  desconto  nos
proventos de aposentadoria.  Desse modo, a revisão do
que  foi  decidido  requer  a  apreciação  do  conjunto
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3.  A  Corte  de  origem  não  analisou  o  suposto  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
o que reflete a falta de prequestionamento da questão.
Incide à hipótese a Súmula 211/STJ. 4. Não ocorreu a
devida  demonstração  do  dissídio  jurisprudencial,
conforme determinam os artigos 541, parágrafo único,
do CPC e 255, § 2º, do RI/STJ. 5. Agravo regimental não
provido.  (AgRg  no  AREsp  127.872/PI,  Rel.  Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 19/04/2012, DJe 25/04/2012)”.

Desse modo, considerando que todo direito
se sustenta em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais
nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-
se,  portanto,  estabelecer,  como  regra  geral  dominante  de  nosso  sistema
probatório,  o  princípio  segundo  o  qual  à  parte  que  alega  a  existência  de
determinado fato para dele derivar a existência de algum direito incumbe o
ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir
a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes.

Nessa esteira, o doutrinador Ernane Fidelis
dos Santos2 leciona que “A regra que impera mesmo em processo é a de que quem
alega  o  fato  deve  prová-lo.  O  fato  será  constitutivo,  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja
a  afirmação  da  existência  ou  inexistência  de  fato,  de  onde  se  extrai  situação,
circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”.

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

2 Manual de Direito Processual Civil, tomo I, Ed. Saraiva, 1994, pág. 380.
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Sendo  assim,  não  restando  configurado
efetivo  abalo  moral,  e  não  tendo  o  apelado/autor  se  desincumbido  de
demonstrar qualquer prejuízo, julgo improcedentes os pedidos formulados na
inicial.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação interposto pela  CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO-
EXTRA HIPERMERCADO  e  NEGO  PROVIMENTO à  apelação  interposta
pelo autor, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda,  face  a inversão  da  sucumbência,  condeno  o  autor  a  pagar  as
custas  processuais  e  os  honorários  advocatícios,  que  fixo  em R$  500,00
(quinhentos reais), nos termos do § 4º do art.  20 do CPC,  ressalvando-se,
entretanto, o disposto no art. 12 da Lei 1.060/503. 

      É como voto.

Presidiu a Sessão o  a Exma Desa.  Maria
das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).  Participaram do julgamento, o
Exmo. Dr.  Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado , com jurisdição plena,  em
substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr.
Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado, com jurisdição plena, em substituição
ao Exmo.Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho) e a Exma Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento, a Exma. Sra. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 09 de dezembro
de 2014.

 

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator

3  “Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que
possa fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença
final, o assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.
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