
 

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009699-42.2010.0011
ORIGEM     :  2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Azenildo Cabral Vieira
ADVOGADO : Francisco Pedro da Silva
APELADO : Gutemburgo Veículos Ltda.
ADVOGADOS: Adilson de Queiroz Coutinho e outros

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR
–  Apelação cível –  Ação de indenização  –
Compra  e  venda  de  veículo  usado  –
Alegação  de  que  o  veículo  apresentou
defeito  depois  de  pouco  tempo  de  uso  –
Pedido  de  indenização  por  dano  moral,
material  e  lucros  cessantes– Culpa  do
vendedor não demonstrada –  Ausência de
prova constitutiva do direito do autor – Ação
julgada  improcedente  –  Irresignação  –
Renovação  dos  argumentos  iniciais  –
Veículo usado – Falta de documentos que
comprovem  as  alegações  do  apelante  –
Sentença  mantida.  Desprovimento  do
apelo.

-  Para  a  procedência  da  pretendida
reparação de danos, mister a comprovação
do dano, da conduta culposa do réu e do
nexo  causal  todavia,  não  comprovada  a
culpa do réu, a improcedência da demanda
era de rigor.

-  Nos  termos  do  art.  333,  I1,  do  CPC,  o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito.

1 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta  por
AZENILDO CABRAL VIEIRA contra  sentença  (fls.  96/103),  proferida  pela
MM. Juíza da 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos
da ação de indenização por danos morais cumulados com lucros cessantes,
ajuizada  em  face de GUTEMBURGO  VEÍCULOS  LTDA., julgou
improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Na  sentença,  a  magistrada  “a  quo” não
vislumbrou elementos probatórios capazes de firmar um juízo de valor sob a
ótica dos pedidos. 

Sustentou o apelante  na inicial  que houve
conduta ilícita praticada pelo réu,  decorrente da venda de um caminhão ao
autor, que com pouco tempo de uso após a sua compra, apresentou diversos
defeitos.  Aduziu que o referido veículo se destinava ao seu trabalho, e que
devido  aos  problemas  existentes,  o  mesmo  ficou  parado  na  oficina,
resultando em “perda de rendimento”. 

Em  suas  razões  recursais,  o apelante
repetiu a tese inserta na inicial, pugnando pelo provimento do recurso, com a
procedência da ação. Sustentou a todo tempo  defeito oculto  e propaganda
enganosa realizada pelo promovido.

Contrarrazões  pela  manutenção  da
sentença (fls. 111/117).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer (fls. 123/132) da lavra do Exmo. Dr. Francisco Sagres Macedo Vieira,
opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

Inicialmente,  conheço  do  recurso,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
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Cuida-se de recurso de apelação interposto
por  AZENILDO CABRAL VIEIRA contra a sentença proferida nos autos da
ação indenizatória que move em face de GUTEMBURGO VEÍCULOS LTDA.,
visando a reforma da decisão, que julgou improcedente o pedido do autor.

Sustentou  o  apelante,  em  suas  razões
recursais, que houve conduta ilícita praticada pelo réu,  decorrente da venda
de um caminhão ao autor, que com pouco tempo de uso após a sua compra,
apresentou diversos defeitos.  Aduziu que o referido veículo se destinava ao
seu trabalho, e que devido aos problemas existentes, o mesmo ficou parado
na oficina,  resultando em “perda de rendimento”. Por fim, requereu, a reforma
da sentença, para que seja julgada procedente a lide.

O caso é  de  fácil  deslinde,  e  a  sentença
deve ser mantida pelos fundamentos que passo a expor.

Incontroverso que a presente lide se trata
de relação de consumo, incidindo, portanto,  as normas do Código de Defesa
do  Consumidor,  notadamente  a  que  trata  da  responsabilidade  civil  do
prestador de serviços, na espécie, o estabelecimento comercial.

Segundo o caput do art. 14 do CDC:

“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.  Como visto, a responsabilização civil
do fornecedor de serviços prescinde da comprovação da
sua culpa na causação do dano ao consumidor, mas não
dispensa a existência do nexo causal  entre  a conduta
lesiva e o dano”.

Da  análise  dos  autos,  observa-se  que  o
recorrente não se empenhou de trazer aos autos prova apta a comprovar a
existência do liame causal entre a conduta e o dano. 

É  bem  verdade  que,  não  obstante  ser  a
presente lide regida pelo Estatuto Consumerista, no caso em discussão não
cabe a inversão do ônus da prova.

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:
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"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.

Cotejando  os  autos,  extrai-se  que  o
apelante/autor juntou notas de ordem de serviço demonstrando a ocorrência
de problemas no veículo e a entrada na oficina, no entanto não comprovou os
prejuízos que suscitou ter sofrido, uma vez que o réu, ora apelado arcou com
todos  os  consertos  realizados  no  caminhão. Assim,  afasta-se  a
hipossuficiência,  pois  não  ocorreu  especial  dificuldade  atribuída  ao
consumidor que pudesse configurá-la.

Dito isto, resta a análise da verossimilhança
e, por esse caminho, a inversão também não é admissível na hipótese.

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/ apelante  arcou com os prejuízos advindos do defeito existente,
bem como, não comprovou que utilizava o caminhão para auferir renda.

No  que  diz  respeito  ao  alegado  defeito
oculto,  é sabido que para se concluir  pela sua caracterização, mister uma
análise  mais  específica,  pois  aquele  vício  não  se  enxerga  a  um  simples
passar de olhos. No caso, nenhuma perícia técnica fora acostada aos autos.
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Em relação ao pedido de indenização por
danos morais,  tal  pleito não merece acolhimento. Os danos morais só são
devidos quando da ação ou omissão ocorrem sofrimentos que maculem a
imagem  ou  o  íntimo  do  ofendido.  Do  contrário,  estar-se-ia  banalizando  a
indenização por danos morais, transformando o judiciário em uma máquina de
indenização  infundadas,  em  virtude  de  meros  aborrecimentos  e
constrangimentos rotineiros, relativos à própria vida em sociedade.

No caso dos autos, o que se extrai é que o
autor teve meros aborrecimentos, insuscetíveis de indenização.  Destaca-se
que,  qualquer pessoa que compra um veículo usado sabe que a qualquer
momento o veículo pode, inesperadamente, precisar de  um reparo/revisão.
Com bem pontuou a magistrada primeva “(...) é de se esperar, por silogismo
lógico,  o  desgaste  natural  das  peças  e  componentes  do  veículo,  dada  a
própria destinação do bem. Em tal contexto, não há como pretender que se
achasse o bem nas mesmas condições de novo, sobretudo quando se pagou,
inegavelmente, preço de usado, como constatado nos autos. Logo, caso não
tenha o adquirente tomado todas as cautelas que se esperaria na ocasião da
compra de um bem desta natureza- como, por exemplo,  a intervenção de um
mecânico de confiança- deverá assumir as consequências de seu agir”.

Oportuno destacar que a garantia dada pelo
fornecedor, ora apelado, fora cumprida, haja vista o mesmo ter  realizado os
reparos e trocas dos equipamentos no prazo previsto.  

Quanto aos danos materiais que alega ter
sofrido, como dito alhures, restou comprovado nos autos que foi o réu quem
realizou os consertos no veículo e arcou com as despesas.

Por  derradeiro,  o  pedido  de  lucros
cessantes também não comporta acolhimento, vez que o apelante/autor não
provou que utilizava o veículo para sua atividade laboral. Com efeito, cumpria
ao autor, como já afirmado, apresentar prova contundente de que utilizava o
caminhão para o trabalho e, por conseguinte, provar quanto deixou de lucrar
com os dias em que o veículo passou na oficina.

Dessa forma, não havendo razão e motivo
para a reforma, a sentença deve ser mantida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

Com  essas  considerações,  NEGO
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,  mantendo  incólume  a  sentença
hostilizada.
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Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

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

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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