
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033284-65.2013.815.2001.
Origem : 5ª Vara Cível da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Yanes Gás Indístria Metalírgica LTDA.
Advogado : Alexandre Asfora Cunha Cavalcanti (OAB/PB nº 19.755-D).
Apelados : Cláudio Pereira de Araújo Bezerra e Ana Valdete Nunes Bezerra.
Advogada : Anna Priscylla A. de Souza (OAB/PB nº 19.424).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE GÁS.
ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO PRODUTO. NÃO
COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA  DE
DEMONSTRAÇÃO  DE  CIRCUNSTÂNCIAS
QUE  ULTRAPASSEM  O  MERO  DISSABOR
COTIDIANO.  DANO  MORAL  INEXISTENTE.
IMPROCEDÊNCIA. PROVIMENTO. 

- Para a configuração do dano moral é imprescindível a
demonstração de uma situação que inflija no autor uma
dor profunda, chegando a atingir o sentimento íntimo e
pessoal de dignidade do indivíduo.

-  Eventual  vazamento de gás dentro do apartamento
dos  promoventes,  de  curta  duração,  sem  qualquer
consequência  de  maior  gravidade,  cuida-se  de  mero
aborrecimento e não enseja, por si só, prejuízo moral
indenizável, mormente considerando que a existência
de  defeito  no  produto  não  restou  demonstrado  nos
autos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba em dar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pela Yane Gás Indústria
Metalúrgica LTDA contra sentença (fls. 131/136) proferida pelo Juízo da 5ª
Vara  Cível  da  Capital  que,  nos  autos  da  “Ação  de  Indenização por  Danos
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Morais”  ajuizada  por Cláudio  Pereira  de  Araújo  Bezerra e  Ana Valdete
Nunes Bezerra, julgou procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/07), os demandantes relataram que,
no  dia  06/06/2013,  o  botijão  de  gás  de  cozinha  fabricado  pela  empresa
demandada teria vazado, provocando grande desespero dos autores ante o medo
de que pudesse a ocasionar uma explosão.

Afirmaram  que  o  primeiro  promovente  tentou  estancar  o
vazamento, sem obter êxito, o que o levou a inalar o gás durante cerca de 15
minutos.  Além  disso,  afirmaram  que  a  segunda  autora,  que  encontrava-se
gestante, foi obrigada a sair do local, levando seu filho de três anos de idade,
para pedir socorro.

 Sustentando  que  tais  circunstâncias  causaram-lhes  sérios
constrangimentos de ordem moral, pleitearam a condenação da demandada ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 para
cada autor.

Após trâmite regular do feito, sobreveio sentença de procedência
(fls. 136), cujo dispositivo assim restou redigido:

“Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e
princípios de direito atinentes à espécie, afastada a
preliminar,  julgo  PROCEDENTE a ação,  atento  ao
disposto no art. 487, I, art. 373, II, ambos do NCPC
c/c  art.  186  do  CC e  arts.  12  e  13  do  CDC,  com
resolução  mérito,  para  CONDENAR  a  promovida,
YANES-GAS INDUSTRIA METALÚRGICA LTDA, ao
pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a cada
um dos autores, a título de danos morais, devidamente
corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta
data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a
contar do evento danoso, qual seja, 06.06.2013.
CONDENO a ré ao pagamento das custas processuais
e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do
valor total da condenação, nos termos do art. 85, §2º
do NCPC”.

Inconformado, a ré interpôs Recurso Apelatório (fls. 139/149),
alegando que os autores sequer comprovaram a aquisição do aparelho regulador
de gás ou mesmo que este teria, de fato, apresentado defeito. Defende que os
fatos narrados não configuram danos morais indenizáveis. Aduz, por fim, que o
quantum indenizatório  fixado  foi  excessivo,  por  não  ter  observado  as
peculiaridades do caso concreto. Por fim, pugna pelo provimento do apelo e
reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  155/158),  pleiteando  a
manutenção da sentença.
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 162/165).

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada na vigência do Código de Processo Civil de 20015, com base nos
requisitos de admissibilidade deste deve ser realizado o juízo de conhecimento
do  apelo.  Assim  sendo,  uma  vez  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade recursal, conheço da apelação, passando à apreciação de seus
argumentos.

Ab  initio,  mister  se  faz  realçar  que  a  relação  contratual
estabelecida entre as partes se configura típica relação de consumo, aplicando-
se, por conseguinte, a responsabilidade civil objetiva, a teor do que prescreve o
art. 14 do Código Consumerista, conforme segue:

“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”.

Para  configurar  a  responsabilidade  objetiva,  são  necessários
apenas três requisitos: a  conduta ilícita,  comissiva ou omissiva, atribuída ao
prestador do serviço; o dano, uma vez que não se fala em responsabilidade civil
sem  que  a  conduta  haja  provocado  um  prejuízo,  quer  de  ordem  moral  ou
material; e o nexo causal, expresso pela relação de causalidade entre o fato e o
dano. O fator culpa fica desconsiderado como pressuposto de responsabilidade
objetiva.  Preenchidos os referidos requisitos, nasce a obrigação de reparar o
dano, conforme preceitua o artigo 927 do Código Civil: 

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Noutro aspecto,  como é  cediço,  para a  configuração do dano
moral é imprescindível  a demonstração de uma situação que inflija no autor
uma  dor  profunda,  chegando  a  atingir  o  sentimento  íntimo  e  pessoal  de
dignidade do indivíduo.

Neste sentido leciona Carlos Roberto Gonçalves:

"(...) só se deve reputar como 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
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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"  (Responsabilidade
Civil. São Paulo: Saraiva, 2003. p. 550).

Na  hipótese,  verifica-se  que  os  autores  ajuizaram  a  presente
demanda,  objetivando  a  reparação  por  danos  morais,  em  razão  de  suposto
defeito  ocorrido  em aparelho  fabricado  pela  empresa  demandada,  que  teria
redundando em um vazamento de gás dentro da residência dos demandantes.

Pois bem.  Data maxima venia, entendo que merece reforma a
sentença que declarou a procedência da pretensão autoral, condenando a ré ao
pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) para cada um dos autores.

Analisando os autos, verifico que os promoventes não lograram
êxito em demonstrar que o vazamento de gás teria ocorrido em razão de defeito
de fabricação do produto.

Insta ressaltar que cabe à parte promovente o ônus de provar o
fato constitutivo do seu direito, encargo atribuído pelo inciso I do art. 333 do
CPC (art. 373, I, do NCPC). Acrescente-se que tal regra incide até mesmo nos
casos submetidos às normas consumeristas. Apesar de o Código de Defesa do
Consumidor  prever  a  inversão  do  ônus  probatório,  deve  o  autor  da  ação
comprovar a verossimilhança dos fatos constitutivos do seu direito, ônus do
qual não se desincumbiram os demandantes. 

A respeito  do tema,  destaco o pensamento de  Paulo de Tarso
Vieira Sanseverino, in verbis:

“Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o
objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se
facilitar  a  sua  atuação  em  juízo.  Apesar  disso,  o
consumidor não fica dispensado de produzir provas em
juízo. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja,
o  consumidor  como  autor  da  ação  de  indenização,
deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito.
(...)
No Brasil, o ônus probatório do consumidor não é tão
extenso, inclusive com possibilidade de inversão do ônus
da  prova  em  seu  favor,  conforme  será  analisado  em
seguida.  Deve  ficar  claro,  porém,  que  o  ônus  de
comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de
causalidade com determinado produto ou serviço é do
consumidor.  Em relação  a  estes  dois  pressupostos  da
responsabilidade  civil  do  fornecedor  (dano  e  nexo
causal), não houve alteração da norma de distribuição
do  encargo  probatório  do  art.  333  do  CPC.”
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(Responsabilidade  civil  no  código  de  defesa  do
consumidor e a defesa do fornecedor. São Paulo: Saraiva,
2002. p.328)

Assim, inobstante incida no caso as normas protetivas insertas
no Código de Defesa do Consumidor, não é qualquer alegação, desprovida de
substrato fático, que poderá levar à condenação do requerido.

No caso,  não há nada nos  autos que comprove o suposto ato
ilícito  praticado pela  apelante,  nem mesmo a existência  de situação de  fato
caracterizadora do dano indenizável.

Ao que se extrai dos autos, não fora realizada perícia na peça do
botijão  de  gás  em  questão,  de  modo  a  evidenciar  que  o  vazamento  teria
decorrido de defeito na fabricação do produto. 

Verifica-se que o juízo a quo determinou a expedição de ofício
ao Corpo de Bombeiros estadual, a fim de que indicasse perito apto a realizar
exame nas peças do “kit gás” objeto da demanda. Em resposta, o diretor de
atividades técnicas da corporação informou que esta não teria competência para
avaliar a observância das normas técnicas e legais na produção dos produtos de
instrumentos de segurança (fls. 77).

Instados a se manifestarem, os autores pugnaram pela expedição
de ofício ao IMEQ, com a mesma finalidade (fls. 83), o que lhes foi deferido
(fls. 85). Este instituto, por sua vez, informou que a perícia não seria de sua
alçada, sugerindo ao juízo a obtenção de informações junto ao INMETRO (fls.
96).

O INMETRO, de mesma forma, aduziu não ter atribuição para
realizar  a  avaliação  em  questão,  recomendando,  outrossim,  um  laboratório
capacitada para realizar a perícia pretendida (fls. 99/101).

Os litigantes foram intimados para falarem sobre o ofício acima
referido, tendo os autores requerido a dispensa da prova técnica, em razão de
sua inviabilidade (fls. 106/107).

Ora,  era  ônus  da  parte  autora  a  demonstração  de  que  o
vazamento teria sido ocasionado, de fato, por defeito na válvula, por se tratar de
fato  constitutivo  de  seu  direito,  principalmente  considerando  que  não  foi
deferida a inversão do ônus probatório em favor dos demandantes.

Como dito, a relação de consumo entre as partes não dispensa o
consumidor de fazer prova mínima do direito por ele alegado.

No presente caso, a narrativa dos autores não restou corroborada
por qualquer elemento probatório, haja vista que até mesmo a testemunha por
eles arrolada fora ouvida apenas como informante, em razão de sua relação de
amizade íntima com os apelados (fls. 116).
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Com efeito, o vazamento de gás, caso realmente tenha ocorrido,
poderia ter origem até mesmo em uma falha na conexão do botijão à tubulação
que abastecia o fogão ou em uma queda do produto durante o transporte, não
havendo  como  afirmar  que  se  originou  de  falha  atribuída  ao  fabricante,
mormente considerando que o produto fora fabricado em 30/07/2012 (fls. 50).

Não fosse isso, ainda que se considerasse demonstrado o vício
do  produto,  a  narrativa  trazida  na  exordial  se  trata,  a  meu  ver,  de  mero
aborrecimento,  não  fazendo  surgir  o  dever  de  indenizar,  sobretudo  porque
sequer restou demonstrado nos autos uma situação de profundo abalo sofrido
pelos autores necessário à configuração do dano moral.

Consoante se verifica da exordial, o relatado vazamento de gás
teria durado 15 (quinze) minutos, sem gerar qualquer consequência de maior
gravidade, a exemplo de incêndio ou explosão no apartamento, ou mesmo de
envenenamento por gás.

Embora o ocorrido possa ter causado preocupação aos autores,
não configura ofensa anormal à personalidade, com o condão de caracterizar
dano moral  indenizável,  por  se  tratar  de  mero  dissabor.  Aqui,  frise-se,  que
"percalços comuns do dia-a-dia, meros aborrecimentos do cotidiano, não são
suficientes  à  responsabilização  por  danos  morais,  devendo  existir  uma
conseqüência mais grave em virtude do ato que,  em tese,  tenha violado o
direito de personalidade de outrem, provocando dor, sofrimento, angústia ou
humilhação  consideráveis  à  pessoa  e,  não,  quaisquer  dissabores  da  vida"
(TJMG. Apelação Cível n° 1.0024.07.804004-5/001; Rel. Des. Eduardo Mariné
da Cunha; j. 28/01/2010; p. 01/06/2010).

Portanto,  não  se  verificou  na  presente  hipótese  o  dano,
pressuposto necessário à percepção de indenização, pois a simples irritação ou
aborrecimento  não  devem  ser  compensados  pecuniariamente,  sob  pena  de
banalização do instituto.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CORPO  ESTRANHO  NO  ALIMENTO  -  BARATA
MORTA  EM  PACOTE  DE  SUCO  EM  PÓ  -  NÃO
INGESTÃO  -  DANO  MORAL  NÃO
CARACTERIZADO - INEXISTÊNCIA DO DEVER DE
INDENIZAR.  
Em  razão  da  adoção,  pelo  Código  de  Defesa  do
Consumidor,  da  teoria  da  responsabilidade  objetiva
nos  caos  de  defeito  na  fabricação  do  produto,  a
responsabilidade  civil  do  fabricante  restará
caracterizada  quando  presentes  o  vício  do  produto
(conduta ilícita), o dano causado ao consumidor e o
nexo  de  causalidade  entre  os  dois  primeiros
elementos.  
Se o suco em pó contendo um inseto morto no interior
do invólucro não foi  ingerido pelo consumidor,  que
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percebeu  a  tempo  que  o  produto  estava  impróprio
para  o  consumo,  não  há  que  se  falar  em  dano.  
Somente  configura  dano  moral  a  dor,  o
constrangimento e a humilhação intensas e que fujam
à  normalidade,  interferindo  de  forma  decisiva  no
comportamento  psicológico  do  indivíduo.  Nesse
diapasão, mero aborrecimento não é objeto de tutela
pela ordem jurídica.” 
(TJMG,  Apelação  Cível  1.0105.11.030400-0/001,
Relator(a): Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier ,
18ª  CÂMARA CÍVEL,  julgamento  em  20/02/2018,
publicação da súmula em 23/02/2018) 

“Prestação de  serviços  mecânicos.  Indenização  por
danos materiais e morais. Troca de sistema de freios.
Alegação de defeito no veículo, após a realização do
conserto  pela  requerida.  Autor  que  não  se
desincumbiu do ônus de demonstrar fato constitutivo
de seu direito. Art. 333 , I , do CPC . Danos materiais
não comprovados. Mero aborrecimento. Ausência de
danos  morais.  Sentença  de  improcedência  mantida.
Recurso  improvido” (TJSP,  0062828-
25.2012.8126.0224,  26ª  Câmara  de  Direito  Privado,
Relator Des. Bonilha Filho, Publicado em 30/09/2016)

Outro não é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“CIVIL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL  E  RECURSO  ESPECIAL
MANEJADOS SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.  FATO  DO  PRODUTO.
VISUALIZAÇÃO DE OBJETO ESTRANHO. BEBIDA
CONTAMINADA  NÃO  INGERIDA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO  DE  DANOS  MORAIS.
PRECEDENTES.  AGRAVO  CONHECIDO.
RECURSO  ESPECIAL  A  QUE  SE  NEGA
PROVIMENTO.” (AREsp 1175181, Relator Ministro
MOURA RIBEIRO, julgado em 10 de novembro de
2017, DJe 21/11/2017)

“AGRAVOS  REGIMENTAIS.  PRINCÍPIO  DA
UNIRRECORRIBILIDADE.  PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.  RECURSO  ESPECIAL.  CÓDIGO
DE  DEFESA  DO  CONSUMIDOR.
RESPONSABILIDADE  CIVIL.  PRESENÇA  DE
CORPO  ESTRANHO  EM  ALIMENTO.  NÃO
OCORRÊNCIA  DE  INGESTÃO.  DANO  MORAL
INEXISTENTE. MERO DISSABOR.
1. Interpostos dois recursos pela mesma parte contra
a  mesma  decisão,  não  se  conhece  daquele
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apresentado em segundo lugar, por força do princípio
da unirrecorribilidade  e da preclusão consumativa.
2.  Não há dano moral na hipótese de aquisição de
gênero alimentício com corpo estranho no interior da
embalagem  se  não  ocorre  a  ingestão  do  produto,
considerado  impróprio  para  consumo,  visto  que
referida  situação  não  configura  desrespeito  à
dignidade  da  pessoa  humana,  desprezo  à  saúde
pública  ou  mesmo  descaso  para  com  a  segurança
alimentar.
3.  Primeiro agravo regimental desprovido. Segundo
agravo regimental não conhecido.”
(AgRg no  REsp  1537730/MA,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO  DE  NORONHA,  Terceira  Turma,  j
15/3/2016, DJe 28/3/2016)

“RECURSO  ESPECIAL  DIREITO  DO
CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL.
PRESENÇA  DE  CORPO  ESTRANHO  EM
ALIMENTO.  EMBALAGEM  DE  REFRIGERANTE
LACRADA.  TECNOLOGIA  PADRONIZADA.
AUSÊNCIA  DE  INGESTÃO.  DANO  MORAL
INEXISTENTE.  MERO  DISSABOR.  ÂMBITO
INDIVIDUAL.
1.  Cuida-se  de  demanda  na  qual  busca  o  autor  a
condenação  da  empresa  ré  ao  pagamento  de
indenização  por  danos  morais  decorrentes  da
aquisição de  refrigerante  contendo  inseto morto  no
interior da embalagem.
2.  No  âmbito  da  jurisprudência  do  STJ,  não  se
configura o dano moral quando ausente a ingestão do
produto considerado impróprio para o consumo, em
virtude da presença de objeto estranho no seu interior,
por não extrapolar o âmbito individual que justifique
a litigiosidade, porquanto atendida a expectativa do
consumidor em sua dimensão plural.
3.  A  tecnologia  utilizada  nas  embalagens  dos
refrigerantes é padronizada e guarda, na essência, os
mesmos atributos e as mesmas qualidades no mundo
inteiro.
4. Inexiste um sistemático defeito de segurança capaz
de colocar em risco a incolumidade da sociedade de
consumo, a culminar no desrespeito à dignidade da
pessoa  humana,  no  desprezo  à  saúde  pública  e  no
descaso com a segurança alimentar.
5. Recurso especial provido.”
(REsp 1395647/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em
18/11/2014, DJe 19/12/2014)
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“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS.
DEFEITO  NO  VEÍCULO.  INDEVIDO
ACIONAMENTO  DE  AIR  BAG.  FATO  DO
PRODUTO. MERO DISSABOR.
- O indevido acionamento de air bag constitui fato do
produto  e,  portanto,  a  empresa  deve  indenizar  o
consumidor pelos danos materiais daí advindos.
-  Não cabe indenização por dano moral  quando os
fatos narrados estão no contexto de meros dissabores,
sem  humilhação,  perigo  ou  abalo  à  honra  e  à
dignidade do autor.
- A despeito da existência de frustração, o indevido
acionamento de air  bag não é causa ensejadora de
compensação por danos morais.
- Recurso especial parcialmente provido.”
(REsp  1329189/RN,  Rel.  Ministra  NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
13/11/2012, DJe 21/11/2012)

Destarte, não comprovando os apelados os fatos constitutivos de
seu direito, conforme lhes competia fazer, nos termos do art. 373, I, do CPC, a
improcedência do pedido é medida que se impõe.

Isso  posto,  DOU  PROVIMENTO ao  recurso,  reformando
integralmente a sentença, para julgar improcedente o pedido dos autores.

Por via de consequência, inverto os ônus sucumbenciais fixados
na sentença, observando-se, contudo, a justiça gratuita deferida em favor dos
demandantes.

É COMO VOTO.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des. Luíz Silvio Ramalho
Júnior,  o  Exmo Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e  o  Exmo.   Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a 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,24 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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