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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  ALEGAÇÃO  DE  RACISMO.
COMPRA  DE  MERCADORIA.  PONTO  DE
REFERÊNCIA  FORNECIDO  PELA  PRÓPRIA
ESPOSA DO PROMOVENTE. INDICAÇÃO DE QUE
O  BEM  DEVERIA  SER  DEIXADO  NA  CASA  DO
“NEGO ENILSON”. INOCORRÊNCIA DE MÁCULA À
HONRA  DO  AUTOR.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DE
INTUITO  PEJORATIVO  OU  DISCRIMINATÓRIO.
REFORMA  DA  DECISÃO  RECORRIDA.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. PROVIMENTO DA
APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELA
PROMOVIDA  E  DESPROVIMENTO  DAQUELA
MANEJADA PELO AUTOR. 

- Justamente por constituir ato grave, sendo tipificado
como  crime,  o  racismo  deve  ser  amplamente
comprovado,  o  mesmo  valendo  para  o  dano  moral
decorrente de ato de preconceito de raça ou de cor,
cabendo  o  ônus  da  prova  a  quem  alega.  Nesse
sentido, é lógico admitir que os “pontos de referência”
são sempre indicados por quem compra, circunstância
que,  conjugado  com  o  depoimento  testemunhal
colhido, autoriza afirmar que realmente foi a esposa do
Autor quem pediu que constasse na nota de entrega
que a mercadoria fosse levada para casa de “Nego
Enilson”,  seu marido.  No mais,  não se compreende
que a parte que se diz abalada tenha esperado mais
de dois anos para ingressar em juízo, deixando, até
mesmo, de haver procurado as autoridades policiais.
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-  Desse modo, não há que se falar em indenização
por  danos  morais  quando  não  se  extrai  do  fato,
efetivo  potencial  danoso à  esfera  moral  da  vítima,
mas mero dissabor temporário. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  a  Apelação  Cível  interposta  pela
Promovida, e DESPROVER aquela manejada pelo Autor, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 91.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por Enilson Ferreira

da Silva e pela Rede Unilar HS Móveis, ambos inconformados com a Sentença

proferida  nos  autos  da  Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais,  na  qual  o

Magistrado da Vara Única da Comarca de Picuí julgou procedente o pedido

para condenar a Promovida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título

de danos morais.

O primeiro  Apelante,  Enilson Ferreira  da  Silva,  pugnou pela

majoração da indenização pleiteada na petição inicial (fls. 47/49).

A  segunda  Apelante,  a  Rede  Unilar  HS  Móveis,  pleiteou  a

reforma integral da Sentença, alegando que não houve provas de que o Autor

sofreu dano em razão da informação constante na Nota de Compra (fls. 50/57).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça não exarou

parecer de mérito (fls. 63/64).

Convertido  o  feito  em  diligência,  as  partes  juntaram  as

Contrarrazões de fls. 76/79 e 81/87.

É o relatório.

VOTO

Compulsando os autos, verifico que foi posta, na petição inicial,

a versão de que a esposa do Autor se dirigiu a uma loja da Promovida, na

cidade de Picuí, ocasião em que comprou uma cama. Foi dito ainda, que por
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ocasião da entrega, o Autor constatou que havia na Nota de Recebimento (fl.

14 e seguintes), no espaço destinado a “ponto de referência”, a seguinte frase

de conotação racista: “casa de Nego Enilson”, vizinho a casa de Zé Rufino,

circunstância que teria gerado sérios constrangimentos ao Promovente.

Pois bem. É certo que para a configuração do dano moral, em

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

praticamente sempre provocam dor. 

Todavia, entendo que os efeitos negativos dos acontecimentos

narrados na petição inicial são fatos que exigem prova, pois nem sempre essa

situação causa dano. 

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

“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). 

Não se desconhece a gravidade de conduta e atos praticados

com cunho racistas, e a necessidade de repudiá-los. Entretanto, justamente,

por  constituir  ato  grave,  sendo tipificado como crime,  deve ser  amplamente

comprovado,  o  mesmo  valendo  para  o  dano  moral  decorrente  de  ato  de

preconceito de raça ou de cor, cabendo o ônus da prova a quem alega. 

“In  casu”,  é  de  se  ressaltar  que  as  alegações  do  Autor

encontram-se dissociadas do conjunto  probatório,  eis  que não juntou prova
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capaz de comprovar o nexo de causalidade entre a suposta conduta racista da

Ré e o dano moral que alegou haver suportado. 

A  única  testemunha  ouvida  foi  arrolada  pela  Promovida,

havendo declarado que o Promovente há muitos anos é conhecido na cidade

de Picuí pelo apelido de “Nego Enilson”, e que foi a própria esposa do Autor

quem forneceu como ponto de referência para entrega da mercadoria “a casa

do Nego Enilson”  (fls. 42).

Tal fato, de certa forma, se confirmou pelas declarações dadas

pelo próprio Demandante, quando afirmou que recebeu esse apelido há muito

tempo,  no período em que jogava futebol  de salão na cidade.  Na ocasião,

ainda disse que nunca chegou a brigar por receber esse apelido, muito embora

tenha pedido para que em certos recintos fosse respeitado (fl. 42). 

Não  bastasse  isso,  é  lógico  admitir  que  os  “pontos  de

referência”  são  sempre  indicados  por  quem  compra,  circunstância  que,

conjugado  com  o  depoimento  testemunhal  colhido,  autoriza  afirmar  que

realmente foi a esposa do Autor quem pediu que constasse na nota de entrega

que a mercadoria fosse levada para casa de “Nego Enilson”, seu esposo. Ou

seja,  não  foi  um  ato  praticado  pelos  prepostos  da  Promovida  com  intuito

descriminatório  ou  pejorativo,  ao  menos  isso  não  restou  comprovado  nos

autos.

Chama à atenção, também, o fato de que a entrega foi feita em

setembro  de  2009,  e  somente  cerca  de  02  (dois)  anos  depois  é  que  o

Promovente  ingressou  em  juízo,  deixando  dúvidas  acerca  da  sua  real

insatisfação com o acontecido. 

Ora, como acima dito, o crime de racismo é ato tão grave, que

não se  compreende que a parte  que se  diz  abalada tenha esperado tanto

tempo para tomar alguma atitude, deixando, até mesmo, de haver procurado as

autoridades policiais.  Também é relevante,  que um ato dessa natureza não

tenha gerado repercussão na pequena cidade de Picuí a ponto de o Autor não

haver indicado testemunhas. 
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A  título  ilustrativo,  vale  ainda  transcrever  os  seguintes

precedentes jurisprudenciais:

RECURSO  INOMINADO.  INDENIZATÓRIA.  DANOS
MORAIS.  RACISMO.  CONSTRANGIMENTO.  PROVA.
ÔNUS. É dos autores o ônus de comprovar o tratamento
desrespeitoso por parte dos prepostos da recorrida, o que
não se infere da prova coligida aos autos, não havendo
falar  em  danos  morais.  RECURSO  DESPROVIDO
UNÂNIME. (TJRS. Recurso Cível 71004561411.Primeira
Turma Recursal Cível. Relator Pedro Luiz Pozza. Julgado
em 08.04.2014).

Apelação. Ação de indenização por  danos morais. Autor
funcionário da empresa Procisa do Brasil, terceirizada da
Embratel,  que foi  encarregado para prestar serviços no
Banco réu.  Demora para a liberação da sua entrada e
posterior chamamento da polícia militar para averiguação.
Alegação de que os fatos vexatórios somente ocorreram
por  se  tratar  de  pessoa  da  raça  negra.  Condição  não
demonstrada  nos  autos.  Mero  aborrecimento  que  não
configura  danos  morais.  Sentença  de  improcedência
mantida.  Recurso  desprovido. (TJSP  1034763-
25.2015.8.26.0506 Relator Pedro Kodama. 24.10.2017

Nessa  senda,  cabia  ao  Autor,  nos  termos  do  então  vigente

artigo 333, inciso I,  do CPC/1973,  o ônus da prova quanto à existência de

constitutivo do seu direito.

Desse modo, não há que se falar em indenização por danos

morais quando não se extrai do fato, efetivo potencial danoso à esfera moral da

vítima, mas mero dissabor temporário. 

Isso  posto,  PROVEJO a  Apelação  Cível  interposta  pela

Promovida e DESPROVEJO aquela manejada pelo Promovente.

Inverto o ônus da sucumbência, fazendo a ressalva de o Autor

ser beneficiário 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
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Desembargadora  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e o
Excelentíssimo Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª.
Janete Maria Ismael da Costa Macêdo, 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, 08 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

6


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

