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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão

Embargos Infringentes – nº. 0000988-37.2017.815.0000

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque 

Embargante:  Bompreço  Supermercados  do  Nordeste  Ltda.  -  Adv.:
Priscilla Lícia Feitosa de Araújo Cabral (OAB/PB nº 15.472)

Embargado:  Elmer  de  Oliveira  Macedo  –  Adv.:  Vital  Bezerra  Lopes
(OAB/PB nº 7.246)

EMENTA:  EMBARGOS INFRINGENTES.  AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DISPARO DE
ALARME  SONORO  NA  SAÍDA  DE
ESTABELECIMENTO COMERCIAL. ABORDAGEM DO
SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DE CONDUTA
ABUSIVA  POR  PARTE  DO  FUNCIONÁRIO  DA
EMPRESA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  NA
APELAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS
ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Segunda  Seção

Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  acolher  os

embargos infringentes.

RELATÓRIO

Trata-se de  Embargos Infringentes (fls. 157/178)
opostos  pelo  Bompreço  Supermercados  do  Nordeste  Ltda.,
hostilizando o acórdão de fls. 104/119, que deu provimento por maioria
ao Apelo interposto por Elmer de Oliveira Macedo, ora embargado, nos
termos do voto do Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de Almeida, juiz convocado
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para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides, contra o
voto da relatora, Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Inconformado, o embargante, alega, em síntese, que o
autor, ora embargado, não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos
alegados inicial.

Sustenta ainda, a impossibilidade de inversão do ônus
da prova, quando do julgamento da Apelação.

 Ao final,  requer o provimento dos Embargos, com a
consequente reforma da decisão.

Contrarrazões ofertadas às fls. 243/244.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de
Justiça emitiu parecer sem, contudo, manifestar sobre o mérito do recuro
(fls. 249/252).

É o relatório.

VOTO

A questão debatida gira em torno da possibilidade de se
inverter do ônus da prova no apelo.

In casu, o acórdão objurgado restou fundamentado nos
seguintes termos (fl.106):

“Não bastasse a verossimilhança das alegações, há
uma clara hipossuficiência do apelante em relação ao
apelado, cabendo a este o ônus de comprovar que o
serviço  foi  prestado  devidamente.  Portanto,  estão
configurados,  in  casu,  os  dois  requisitos  que
autorizam a  inversão  do  ônus  probatório,  embora
apenas um deles fosse necessário para tanto.

Tendo  em  vista  que  ônus  da  prova  é  da  parte
apelada,  tal  fato  não foi  por  ela  comprovada,  não
passando de mera alegação.”.
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Acerca do ônus da prova, o nosso CDC, em seu art. 6º,
VIII, dispõe:

"Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

(...) Omissis

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
experiência".

Destarte,  nosso  legislador  foi  omisso  quanto  ao
momento processual mais adequado para que o julgador decida a respeito
da inversão do ônus prova.

Ao analisar o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo que a inversão do ônus da prova pode ser estabelecida pelo juiz
quando  proferir  a  sentença  ou  pelo  tribunal  ao  apreciar  a  apelação,
porém, nesses casos, deve ser concedida oportunidade para que as partes
apresentem eventuais provas. Vejamos: 

“PROCESSO  CIVIL  –  RECURSO  ESPECIAL  –
CONSUMIDOR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA –
MOMENTO OPORTUNO – INSTÂNCIA DE ORIGEM
QUE CONCRETIZOU A INVERSÃO, NO MOMENTO
DA  SENTENÇA   –  PRETENDIDA  REFORMA  –
ACOLHIMENTO – RECURSO ESPECIAL CONHECIDO
EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
– A inversão do ônus da prova, prevista no artigo
6º,  inciso  VIII,  do  Código  de  Defesa  do
Consumidor, como exceção à regra do artigo 333
do  Código  de  Processo  Civil,  sempre  deve  vir
acompanhada  de  decisão  devidamente
fundamentada, e o momento apropriado para tal
reconhecimento  se  dá  antes  do  término  da
instrução  processual,  inadmitida  a  aplicação  da
regra só quando da sentença proferida.
–  O  recurso  deve  ser  parcialmente  acolhido,
anulando-se  o  processo  desde  o  julgado  de
primeiro grau, a fim de que retornem os autos à
origem, para retomada da fase probatória, com o
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magistrado,  se  reconhecer  que  é  o  caso  de
inversão do ônus, avalie a necessidade de novas
provas  e,  se  for  o  caso,  defira  as  provas
requeridas pelas partes.
–  Recurso  especial  conhecido  em  parte  e,  na
extensão, provido.”
(REsp 881.651/BA, Rel. Ministro HÉLIO QUAGLIA
BARBOSA,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
10.04.2007, DJ 21.05.2007 p. 592)

"PROCESSUAL  CIVIL.  FORNECIMENTO  DE
ENERGIA  ELÉTRICA.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. EXAME ANTERIOR
À  PROLAÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DO
STJ.
1.  A jurisprudência desta Corte é no sentido de
que a inversão do ônus da prova prevista no art.
6º, VIII, do CDC, é regra de instrução e não regra
de  julgamento,  sendo  que  a  decisão  que  a
determinar deve - preferencialmente - ocorrer
durante  o  saneamento  do  processo  ou  -
quando  proferida  em  momento  posterior  -
garantir a parte a quem incumbia esse ônus a
oportunidade  de  apresentar  suas  provas.
Precedentes:  REsp  1395254/SC,  Rel.  Ministra
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
15/10/2013, DJe 29/11/2013; EREsp 422.778/SP,
Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Rel. p/
Acórdão  Ministra  MARIA  ISABEL  GALLOTTI,
SEGUNDA  SEÇÃO,  julgado  em  29/02/2012,  DJe
21/06/2012.
2. Agravo regimental não provido." (AgRg no REsp
1450473  /  SC,  Rel.  Min.  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, Segunda Turma, 23.09.2014). (g.n.).

Do mesmo modo, o Prof. André Pagani de Souza ensina
que:

“É  importante  ressaltar  que  a  flexibilização  das
regras  sobre  o  ônus  da  prova  pode  gerar  uma
decisão surpresa, na hipótese de o magistrado não
informar as partes previamente que não observará
a distribuição do ônus, tal  qual disciplinada pelo
art.  333 do código de processo civil.  Em outras
palavras,  o  órgão judicial  não  pode informar  as
partes que flexibilizou as regras sobre o ônus da
prova somente no momento do julgamento. É de
rigor  que  ele,  observando  o  seu  dever  de
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prevenção  decorrente  do  princípio  do
contraditório,  advirta as partes  sobre o ônus da
prova  no  caso  concreto,  para  que  as  partes
possam atuar de modo a influenciar na preparação
do julgamento"1 

Como se sabe,  a inversão do ônus da prova,  é uma
exceção  e  como  o  próprio  nome  revela,  ela  inverte  uma  obrigação
processual, transferindo-a do autor para o réu. Logo, torna-se evidente
que  o  réu  precisa  ter  conhecimento  prévio  de  que  esse  ônus  lhe  foi
imposto, em despacho fundamento do magistrado, para que possa dele se
desincumbir, sob pena de violação ao princípio do contraditório e da ampla
defesa.

Registre-se ainda, que no que tange aos danos morais
decorrentes do acionamento do sistema de segurança em estabelecimento
comercial, objeto da presente lide, a jurisprudência dos tribunais já vem
se  consolidando  no  sentido  de  que  o  simples  disparo  de  alarme  em
estabelecimento comercial  não  é  suficiente  para ensejar  o  dano  moral
indenizável. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  DISPARO  DE
ALARME ANTIFURTO. ABORDAGEM DA SEGURANÇA.
ATO  LÍCITO.  MERO  DISSABOR.  REFORMA  DA
SENTENÇA,  PARA  JULGAR  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO.  Simples  disparo  de  alarme  antifurto  e
questionar discreto da segurança, com averiguação
das  mercadorias  e  imediata  liberação  da
consumidora que não configura ato ilícito por abuso
de  direito.  Danos morais  não  evidenciados.  APELO
DO RÉU PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE O
PEDIDO.  APELO  DA  AUTORA  PREJUDICADO.
(Apelação  Cível  Nº  70055410708,  Nona  Câmara
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Eugênio
Facchini Neto, Julgado em 13/11/2013)

APELAÇÃO.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
ABORDAGEM  DESCORTÊS  DA  SEGURANÇA.  NÃO

1Souza, André Pagani. Vedação das decisões – surpresa no processo civil. São Paulo: Saraiva,
2014. p. 178 
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COMPROVAÇÃO  PELAS  AUTORAS.  SITUAÇÃO  QUE
NÃO  CONFIGUROU  AFETAÇÃO  FÍSICA  OU
PSICOLÓGICA  DA  PARTE.  MEROS  DISSABORES.
ABORRECIMENTO  COTIDIANO.  ABALO  MORAL
INDENIZÁVEL  NÃO  CONFIGURADO.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  -  "Na
tormentosa questão de se saber o que configura o
dano moral, cumpre ao Juiz seguir a trilha da lógica
do razoável, em busca da sensibilidade [...]  Nessa
linha  de  princípio,  só  devem  ser  reputados  como
dano  moral,  a  dor,  o  vexame,  sofrimento  ou
humilhação  que,  fugindo  à  normalidade,  interfira
intensamente  no  comportamento  psicológico  do
indivíduo,  causando-lhe  aflição,  angústia  e
desequilíbrio em seu bem estar, não bastando mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade exacerbada1". - Segundo precedentes
do  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  "o  mero
dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano
moral, mas somente aquela agressão que exacerba a
naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas
aflições  ou  angústias  no  espírito  de  quem  ela  se
dirige".  -A  jurisprudência  desta  Corte  firmou
entendimento de que, em regra, o simples disparo
de alarme sonoro em estabelecimento comercial não
é suficiente para ensejar o dano moral indenizável.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo regimental a
que  se  nega  provimento.  (AgRg  no  REsp
1321705/SP, Rel. Ministro Luis Felipe)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00455058020138152001,  4ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA , j. em 24-
08-2017)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS. COMPRA REALIZADA. DISPOSITIVO
DE  ANTIFURTO  NÃO  RETIRADO  PELO  CAIXA.
DISPARO  DO  ALARME.  ABORDAGEM  POR
SEGURANÇA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL
NÃO  CARACTERIZADO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA
SUCUMBÊNCIA. PROVIMENTO DO APELO. - O disparo
do  alarme antifurto  e  a  abordagem realizada  pelo
segurança de uma Loja não é suficiente para causar
abalo  moral  digno  de  reparação,  caracterizando-se
mero aborrecimento.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00106751520118150011,  1ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j.  em
21-06-2016) 

Neste termos, apesar de inconteste o disparo do alarme
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sonoro,  inexiste  prova  nos  autos  que  demostre  que  o  segurança  da
empresa tenha agido com excesso ou abuso durante sua abordagem, não
sendo possível, no apelo, sem que antes seja dado oportunidade para que
a parte se defenda, inverter o ônus da prova para reformar a sentença
proferida pelo magistrado a quo, sob o fundamento de que o apelado não
se  desincumbiu  do  ônus  de  comprovar  que  o  serviço  foi  prestado
devidamente.

Isto posto, ACOLHO OS EMBARGOS INFRINGENTES
para  resgatar  os  fundamentos  do  voto  apresentado  pela  Exma.
Desembargadora Relatora, Maria das Graças Morais Guedes, em que foi
desprovida a apelação.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos

Cavalcanti de Albuquerque – Relator, João Batista Barbosa (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Saulo Henriques

de Sá e Benevides), Romero Marcelo da Fonseca Oliveira, João Alves da

Silva e Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Procurador de Justiça José Raimundo de Lima.

Sala de sessões da Segunda Seção Especializada Cível do

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 07 de março de

2018.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R 
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