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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 2004708-80.2014.815.0000 
ORIGEM: 7ª Vara Mista da Comarca de Patos
RELATORA: Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D.
Ferreira
AGRAVANTE: Izabelle Maria Ferreira da Silva Vale, representante
da Comissão de Formatura da Turma de Odontologia da UFCG
ADVOGADO: Lincolin de Oliveira Farias 
AGRAVADA: Daiana Aparecida Placiteli - ME (Convide Eventos)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  RESCISÃO
CONTRATUAL  C/C  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.
HIPOSSUFICIÊNCIA RECONHECIDA NO PRIMEIRO GRAU.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  POSSIBILIDADE.
MAGISTRADO QUE DEIXA PARA EXAMINAR O PEDIDO DE
TUTELA ANTECIPADA APÓS A CONTESTAÇÃO. DESPACHO
DE  MERO  EXPEDIENTE.  IRRECORRIBILIDADE.
PROVIMENTO PARCIAL.

-  A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII
do  art.  6º  do  Código  de Defesa  do  Consumidor,  não  é
automática. É imprescindível que se extraia dos elementos
probatórios  colacionados  ao  caderno  processual  a
verossimilhança  das  alegações,  ou  que  a  parte  seja
hipossuficiente. Ante o reconhecimento da hipossuficiência
da  autora,  ora  agravante,  pela  Magistrada  de  primeiro
grau, deve ser deferida a inversão do ônus da prova.
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- Se a Magistrada deixou para apreciar o pedido liminar
após  o  prazo  dado  para  a  apresentação  da  defesa,  tal
atuação não caracteriza decisão interlocutória a viabilizar o
uso de agravo de instrumento; trata-se de despacho de
mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, dar
provimento, em parte, ao agravo.

Trata-se  de  agravo  de  instrumento  interposto  por IZABELLE
MARIA  FERREIRA  DA  SILVA  VALE, representante  da  Comissão  de
Formatura  da  Turma de  Odontologia  da  UFCG, visando  à  reforma  da
decisão proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Mista da Comarca de
Patos  que,  nos  autos  da  ação  de  rescisão  contratual  c/c  pedido  de
antecipada,  ajuizada  contra  DAIANA  APARECIDA  PLACITELI  -  ME
(CONVIDE EVENTOS),  indeferiu  a inversão do ônus da prova e deixou
para apreciar o pedido liminar após o prazo da defesa.

A agravante aduz que o Magistrado  a quo não observou os
termos  do  art.  6º,  inciso  VIII,  do  CDC,  uma  vez  que,  com  o
reconhecimento da hipossuficiência,  a inversão do ônus da prova seria
devida. 

Alega, ainda, que o pedido de antecipação da tutela merece ser
analisado, pois, provavelmente, a sua não apreciação ocasionará a perda
do objeto.

Pedido de tutela recursal parcialmente deferido às f. 115/119.

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se quanto ao
mérito, por entender ausente interesse público que torne necessária sua
intervenção (f. 126/129).

É o relatório.
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        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                             Relatora 

A  decisão  que  deferiu  em  parte  o  pedido  de  tutela
recursal,  deve  ser  mantida,  por  seus  próprios  fundamentos,  in
verbis:

A agravante aduz na exordial que, no dia 13 de abril de 2013,
na  condição  de  representante  da  comissão  de  formatura  da
Turma  de  Odontologia  da  UFCG,  firmou,  com  a  agravada,
contrato de exclusividade para cobertura fotográfica e gravação
de vídeo,  sob pena de punições  à contratante/agravante em
caso de descumprimento.

O instrumento contratual consignou que a contratada/agravada
estava  obrigada  a  realizar  a  cobertura  de  pré-eventos  que
reunissem 60% ou mais dos alunos do curso, que deveriam ser
informados, com no mínimo 15 dias de antecedências, sendo
que a agravada estaria obrigada a comparecer 1 (uma) hora
antes do evento ser realizado, com profissionais aptos a realizar
os serviços contratados.

Outro ponto previsto no contrato foi o fornecimento de brindes
em prol da formatura da turma, dentre os quais depósitos no
valor de R$ 250,00, para ser sorteado mediante rifa organizada
pela turma, além de outros brindes. 

Contudo,  de  acordo  com  as  provas  contidas  nos  autos,  a
cobertura de um evento, previamente avisado, deixou de ser
realizado, bem como o depósito da quantia mencionada, que
seria destinada à rifa.

No caso dos autos, o juiz de 1º grau indeferiu a inversão do
ônus  da  prova,  porque  entendeu  estar  ausente  a
verossimilhança  das  alegações.  Contudo,  reconheceu  que  a
autora era hipossuficiente na relação de consumo. In verbis:

Quanto à inversão do ônus da prova, preconizada pelo inc. IV do
art. 6º da Lei nº 8.078/90 – CDC –, sem desconhecer ser a parte
hipossuficiente na relação de consumo, mas,  diante do tipo de
objeto que reclama o pedido, entendo que o autor tem meios de
fazer prova de suas alegações. (sic, f. 108).
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A inversão do ônus da prova, nos termos do inciso VIII do art.
6º do Código de Defesa do Consumidor, não é automática. É
imprescindível  que  se  extraia  dos  elementos  probatórios
colacionados  ao  caderno  processual  a  verossimilhança  das
alegações ou que a parte seja hipossuficiente. Vejamos o texto
do dispositivo legal enfocado:

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;

Da  leitura  do  dispositivo  e  ante  o  reconhecimento  da
hipossuficiência  da  autora,  ora  agravante,  entendo  que é
possível a inversão do ônus da prova.

No mesmo sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  REVISIONAL  -  TUTELA
ANTECIPADA  -  ABSTENÇÃO  DE  INCLUSÃO  NO  CADASTRO  DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM -
DEPÓSITO  DAS  PARCELAS  INCONTROVERSAS  -
IMPOSSIBILIDADE - EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS -
MOMENTO  OPORTUNO  -  FASE  PROBATÓRIA  -  INVERSÃO  DO
ÔNUS  DA  PROVA  -  CONCESSÃO  -  DECISÃO  REFORMADA  EM
PARTE. 

- [...]

- A inversão do ônus da prova fica a critério do Juiz, devendo ser
deferida  quando  presente  a  verossimilhança  das  alegações  do
consumidor  ou  a  hipossuficência  do  mesmo segundo  as  regras
ordinárias de experiências. 

-  Presente o requisito da hipossuficiência do consumidor,
imperiosa se faz a inversão do ônus da prova. 

- Recurso parcialmente provido.1

1 Agravo de Instrumento Cv  1.0702.13.039260-9/001,  Relator(a):  Des.(a)  Mariângela  Meyer,  10ª CÂMARA
CÍVEL, julgamento em 18/02/2014, publicação da súmula em 28/02/2014.
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A agravante questiona ainda que a Magistrada  a quo deveria
ter deferido a antecipação dos efeitos da tutela. 

Ao examinar os autos, vejo que juíza deixou para apreciar o
pedido liminar após o prazo dado para apresentação da defesa.
Tal atuação não caracteriza decisão interlocutória a viabilizar o
uso de agravo de instrumento, mas trata-se de despacho de
mero expediente, sendo, portanto, irrecorrível.

Saliente-se  que  o  art.  504  do  Código  de  Processo  Civil
prescreve que contra despacho não cabe recurso. Isso porque
os despachos não guardam qualquer conteúdo decisório  que
possa prejudicar a parte.  Apenas das decisões interlocutórias
cabe o recurso de agravo de instrumento, conforme prevê o
artigo 522 do CPC. E, decisão interlocutória, segundo o § 2º do
art. 162 do CPC, é o ato em que o Juiz, no curso do processo,
resolve a questão incidente.

Do mesmo modo, segundo o professor Celso Agrícola Barbi, “o
que  caracteriza  a  decisão  interlocutória  é  haver  ela
resolvido, no curso da causa, uma questão que surgiu
entre  os  litigantes”  (Destaque  reproduzido  no  Código  de
Processo Civil, Teotônio Negrão, 28a. edição, p. 179).

Pergunta-se:  qual  a  carga  decisória  do  ato  aqui  hostilizado?
Nenhuma! O fato do juízo  a quo ter deixado para examinar o
pedido  de  antecipação  da  tutela  após  a  apresentação  da
contestação não evidencia decisão sobre questão incidental.

A jurisprudência pátria é uníssona nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO CAUTELAR - APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DE  LIMINAR  APÓS  A  CONTESTAÇÃO  -  DESPACHO  SEM
CONTEÚDO DECISÓRIO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 162, § 3º,
504 e 522 DO CPC.  É  irrecorrível  o despacho que não resolve
questão  incidental  controvertida,  assim  entendido  aquele  que
remete a apreciação do pedido de liminar para fase posterior à
contestação a ser apresentada pela parte contrária.2

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE

2 TJMG - Processo n. 1.0567.06.097566-9/001 - Rel. Des. Edilson Fernandes - jul. 23.01.2007 - DJ 02.03.2007.
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TUTELA. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO PARA
DEPOIS DA CONTESTAÇÃO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE.
IRRECORRIBILIDADE.  DECISÃO MONOCRÁTICA.  RECURSO NÃO
CONHECIDO.3 

Diante das considerações expendidas, defiro parcialmente o
pedido  de  tutela  recursal  apenas  para  conceder  a
inversão do ônus da prova, mantendo a decisão recorrida
nos seus demais termos. (f. 116/119).

Ante o exposto, dou provimento, em parte, ao agravo,
para  deferir  apenas  a  concessão  da  inversão  do  ônus  da  prova,
mantendo a decisão recorrida em seus demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE  FILHO,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS.

Presente  à Sessão a Excelentíssima Doutora  LÚCIA DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

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

            Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
          Relatora

3 TJRS - Agravo de Instrumento n. 70023739717, Quarta Câmara Cível, Relator: Alexandre Mussoi Moreira,
Julgado em 07/04/2008.
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