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- É  certo que para a configuração dos danos morais,
em alguns casos, releva-se a exigência de provas, por
que  são  fatos  notórios  que  praticamente  sempre
provocam dor.  Todavia,  não se  pode olvidar  que o
dano moral reserva-se para os casos mais graves, em
que ocorra efetiva ofensa à dignidade do ser humano.
Nessa senda, apesar de algumas cópias de e-mails
enviados  pela  Autora  à  Promovida  relatando  o
surgimento do defeito, em momento algum ela provou
que  houve  negativa  na  prestação  do  serviço.  Não
bastasse isso, foram realizadas as trocas das peças
com defeito, mas não se deixou explícita a natureza da
falha, se de fábrica ou de mau uso pelo consumidor.

-  Nos  termos  do  então  vigente  art.  333,  I,  do
CPC/1973, o ônus da prova incumbia à Autora quanto
ao fato constitutivo do seu direito.  Dessa forma,  se
nenhum  dos  elementos  probatórios  produzidos  nos
presentes  autos  é  suficiente  para  autorizar  a
procedência tanto do pedido de indenização por dano
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moral como daquele referente ao ressarcimento das
despesas materiais, pois não houve provas de que foi
efetivado pagamento pelas peças trocadas, acertada a
Sentença de improcedência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, DESPROVER a Apelação Cível, nos termos do voto
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 82. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Márcia  Jeane

Belarmino da Silva, inconformada com a Sentença proferida nos autos da Ação

de Indenização por Danos Morais e Materiais movida em face da Esmaltec S/A,

na qual a Magistrada da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande julgou

improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais, a Apelante, em suma, renovou as

alegações  constantes  da  petição  inicial,  afirmando  que  o  fogão  adquirido

apresentou defeito de fabricação, e até a presente data, não foi solucionado o

problema.

Em face disso,  pugnou pela reforma da Sentença recorrida,

com a consequente  procedências  dos pleitos  indenizatórios formulados (fls.

56/60).

Devidamente intimada, a Apelada ofereceu as Contrarrazões

de fls. 63/68.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 76/77).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verificou  que  foi  apresentada,  na

petição inicial, a versão de que a Autora comprou um fogão novo em uma das
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lojas  da cidade  de Campina Grande,  e  cerca  de 30  (trinta)  dias  depois,  o

aludido aparelho apresentou defeito.

Aduziu, que muito embora tenha entrado em contado com a

fabricante do produto, a Esmaltec, ora Apelada, em momento algum obteve

atendimento no sentido de solucionar o problema.

Pois bem. É certo que para a configuração dos danos morais,

em alguns casos, releva-se a exigência de provas, por que são fatos notórios

que praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, não se pode olvidar que o dano moral reserva-se para

os  casos  mais  graves,  em  que  ocorra  efetiva  ofensa  à  dignidade  do  ser

humano. 

Sobre  o  tema,  vale  citar  a  lição  de  Sérgio  Cavalieri  Filho

explica: 

“O  dano  deve  ser  de  tal  modo  grave  que  justifique  a
concessão  de  uma  satisfação  de  ordem pecuniária  ao
lesado.  Nessa linha de princípio,  só deve ser  reputado
dano  moral  a  dor,  vexame,  sofrimento  ou  humilhação
que,  fugindo  à  normalidade,  interfira  intensamente  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo,  causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem estar. Mero
dissabor,  aborrecimento,  mágoa,  irritação  ou
sensibilidade  exacerbada  estão  fora  da  órbita  do dano
moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade
do  nosso  dia-a-dia,  no  trabalho,  no  trânsito,  entre  os
amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são
intensas  e  duradouras,  a  ponto  de  romper  o  equilíbrio
psicológico  do  indivíduo.  Se  assim  não  se  entender,
acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações
judiciais  em  busca  de  indenizações  pelos  mais  triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil. 5ª
ed. São Paulo: Malheiros, 2004. p. 97-98). 

“In casu”, entendo que os efeitos negativos do acontecido são

fatos  que  exigem  prova,  tendo  em  vista  que  nem  sempre  o  mero

descumprimento contratual gera dano passível de indenização moral. 

Nessa senda, apesar de algumas cópias de e-mails enviados

pela Autora à Promovida relatando o surgimento do defeito, bem como o seu

descontentamento  com a  marca  Esmaltec  (fls.  11/14),  em momento  algum
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juntou provas de que efetivamente procurou a Assistência Técnica autorizada

da Promovida na cidade de Campina Grande, eis que o documento de fl. 15,

diz  respeito  a  um  orçamento/agendamento  de  visita  técnica  junto  a  CG-

Comércio e Serviços Ltda, autorizada da Consul e da Brastemp.

Não bastasse isso, a parte final do referido documento indica

que  foram  efetivadas  as  trocas  das  peças  com  defeito,  mas  não  deixou

explícita a natureza da falha, se de fábrica ou de mau uso pelo consumidor.

Ademais,  nos  termos  do  então  vigente  art.  333,  I,  do

CPC/1973, o ônus da prova incumbia à Autora quanto ao fato constitutivo do

seu direito.

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

Ressalto que não havia que se falar em inversão do ônus da

prova no caso em tela. A inversão do ônus da prova de que trata o art. 6º, VIII,

do Código de Proteção e Defesa do Consumidor não se dá “ope leges”, mas,

sim,  “ope judicis”,  e  somente  quando verificados os pressupostos  para  sua

aplicação,  que  são  a  verossimilhança  das  alegações  e  a  hipossuficiência

técnica na realização da prova.

Portanto, como se pode perceber, a inversão do ônus da prova

não  deve  ser  aplicada  indistintamente,  devendo  ser  utilizada  quando

demonstrada a hipossuficiência probatória ou tratar-se de prova impossível ou

de  grande  dificuldade  de  produção,  situação  não  verificada  na  presente

Demanda, eis que a Autora, repito, sequer provou que efetivamente procurou a

Promovida, e de que houve negativa na prestação do serviço. 

Ora,  vale  destacar,  que  o  dano  ou  lesão  à  personalidade,

merecedor de reparação a este título, somente se configura com a exposição

do consumidor  a  situação humilhante,  bem como ofensa a  atributo  da sua

honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º ,

incs. V e X , da CF/88, o que não ocorreu neste caso. 
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Nesse sentido, nenhum dos elementos probatórios produzidos

nos presentes autos é suficiente para autorizar a procedência tanto do pedido

de indenização por dano moral como daquele referente ao ressarcimento das

despesas materiais,  pois não houve provas de que foi  efetivado pagamento

pelas peças trocadas.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO  a  Apelação  Cível  interposta

pela Autora.

Nos  termos  art.  85,  §  11  do  CPC,  majoro  os  honorários

advocatícios  para  R$  1.200,00  (mil  e  duzentos  reais)  em face  do  trabalho

adicional  realizado  pelo  Advogado  da  Promovida,  mantendo,  no  entanto,  a

ressalva feita na Sentença acerca da suspensão da cobrança, tendo em vista a

Autora/Apelante ser beneficiária da Justiça Gratuita.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, o  Excelentíssimo  Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  a  Excelentíssima
Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 10 de abril de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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