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   Consulta Processual/TJES

Não vale como certidão.

 
Processo : 0019524-92.2016.8.08.0011 Petição Inicial : 201601836736 Situação : Tramitando
Ação : Procedimento do Juizado
Especial Cível  Natureza : Juizado Especial Civel Data de Ajuizamento: 15/12/2016

Vara: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL  
 
Distribuição   
Data : 15/12/2016 13:43 Motivo : Distribuição por sorteio
 
Partes do Processo   
Requerente

    ELIDIANE CARDOSO DE AQUINO ALVES
         22706/ES - MARIA BRUINHARA PASSOS CRUZ

 Requerido
    TRATE CACHOS

         005228/ES - LUCIANO AZEVEDO SILVA
         24689/ES - MARIANA ARRIVABENE CORDEIRO

  
Juiz: RONEY GUERRA DUQUE
 
 
Sentença
 

PROCESSO Nº 0019524-92.2016.8.08.0011
 AÇÃO: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

 REQUERENTE: ELIDIANE CARDOSO DE AQUINO ALVES
 REQUERIDA: ANDREIA ANTUNES DA SILVA TRATE COSMÉTICOS LTDA ME (TRATE CACHOS)

  

 
 

SENTENÇA
 

(Vistos etc.)

 
 

 
 

Relatório dispensável nos termos do ar�go 38 da Lei 9.099/95.

Inexistem preliminares. Passo a análise do mérito.

Trata-se de um caso que envolve defesa do consumidor, inclusive com inversão do ônus da prova diante da
hipossuficiência da parte autora em razão da potencialidade probatória, vez que a requerida é detentora de todas as informações do
produto e do serviço que disponibilizou serem realizados. Verifico que inconteste o fato vez que a requerida não nega que o tratamento
capilar teria sido feito em suas dependências. A controvérsia reside em saber se há algum �po de procedimento realizado pela
requerida ou algum produto também u�lizado pela mesma teriam ocasionado a dita queda de cabelo.

É de se ressaltar que as duas informantes e uma testemunha arroladas pela requerente, foram unânimes em afirmar a
mesma versão dos danos ocasionados a autora, ou seja, a queda de cabelo, bem como a confirmar o nexo causal cuja queda
mencionada só ocorreu após a requerente ter se subme�do a um serviço/tratamento capilar nas dependências da requerida. A queda
também pode ser corroborada com o laudo dermatológico colacionado nessa oportunidade, conforme se vê de fls. 50, atestado pela
dermatologia Dra. Renata P. Bap�sta. A responsabilidade em questão é obje�va, prescinde da perquirição de culpa, inclusive porque a
obrigação nesse caso contratada, ainda que verbal, é de resultado. Às fls. 24 demonstra o tratamento denominado "super relaxante" da



25/09/2017 Impressão de Conteúdo

http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/imp.htm 2/3

Trate Cachos. Às fls. 25 comprovam que o produto adquirido pela autora foi da Trate Cachos. As pessoas ouvidas e trazidas pela parte
autora foram também unânimes em afirmar que a autora se sen�u muito triste com o resultado do tratamento, o que inegavelmente
trouxe dor ín�ma, intranquilidade psíquica a merecer o ressarcimento por danos morais.

Pelo fato da inversão do ônus da prova toda a narra�va da autora passa a ter credibilidade, inclusive aquilo que for
apontado como gasto, R$ 229.00 (duzentos e vinte e nove reais).

A requerida com seu esforço de esclarecer os fatos não logrou êxito no rompimento do nexo causal, como por exemplo
ter apontado e provado que o resultado da queda teria se dado por culpa exclusiva da requerente. Nada há nos autos sobre isso. O
certo é que a autora adentrou o estabelecimento para realizar um tratamento, inclusive, friso e repito, com a propaganda de fls. 24, e
além de não ter o resultado desejado, trouxe-lhe ainda prejuízos de ordem ín�ma, quando depois de perder o cabelo não se sen�u
bem, tendo sua honra abalada.

Portanto, é procedente o pedido de ressarcimento por danos materiais no valor de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove
reais).

Na lição do desembargador Sérgio Cavalieri Filho, só se deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento
ou humilhação, que fugindo a normalidade, interfira intensamente no pensamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angús�a e desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto além de fazer parte da nossa normalidade do dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até
no ambiente familiar, tais situações não intensas e duradouras , a ponto de romper o equilíbrio, psicológico do indivíduo. (programa de
responsabilidade civil, Editora Malheiros, São Paulo, 1996, p. 76.

A fixação da indenização nesses casos tem se mostrado um caminho tortuoso para o juiz, dada a impossibilidade de se
aquilatar o grau de dor e sofrimento apresentado pela parte, de modo que deve o arbitramento observar os princípios da razoabilidade
e proporcionalidade vigentes no ordenamento jurídico.

É cediço que a indenização por dano moral assumiu no direito brasileiro além da função reparatória dos danos causados
aos direitos da personalidade do lesado, uma função puni�vo-pedagógica de forma a evitar que o causador do dano venha a agir da
mesma forma no futuro em relação as outras pessoas, tendo um caráter de prevenção neste úl�mo caso.

Colaciono jurisprudência que já apreciou caso semelhante:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. FALHA NA

REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE RELAXAMENTO CAPILAR. QUEDA ACENTUADA DE CABELOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA

PROPRIETÁRIA DO SALÃO DE BELEZA EM QUE REALIZADO O PROCEDIMENTO. DANOS MATERIAIS MANTIDOS TAL COMO

RECONHECIDOS NA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS MAJORADA. 1. Ilegi�midade passiva de Viviane

Nobres. A proprietária do estabelecimento em que efetuado o procedimento que causou os danos à autora não é parte legí�ma,

porquanto não foi a profissional que efetuou o serviço. Por outro lado, restou demonstrado nos autos que o estabelecimento é

pessoa jurídica devidamente formalizada. 2. Danos materiais. Man�da a condenação rela�va aos danos materiais devidamente

comprovados nos autos, os quais totalizam o valor nominal de R$ 1.400,00. 3. Danos morais e esté�cos. 3.1. Consoante

jurisprudência pacífica do STJ, são cumuláveis as indenizações por danos esté�cos e por danos morais, porquanto se prestam a

finalidades dis�ntas (Súm. nº 387 do STJ). 3.2. Os danos esté�cos consistem no fato de ter a autora ficado, ainda que

temporariamente, com a sua aparência comprome�da em razão da acentuada queda de cabelos. 3.3. Danos morais que visam a

indenizar a dor, a angús�a e o sofrimento que acometeram a autora, que acabou por alterar seu co�diano em decorrência do fato,

inclusive deixando de frequentar a faculdade. 3.4. Indenização majorada para R$... 5.000,00, ponderando a capacidade econômica

das partes, a extensão dos danos e as suas condutas com relação ao evento. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (Apelação Cível

Nº 70069292548, Nona Câmara Cível, Tribunal de Jus�ça do RS, Relator: Carlos Eduardo Richini�, Julgado em 10/08/2016).

Em razão disso, o magistrado não pode arbitrar como indenização uma soma vultosa e exagerada de forma a ensejar o
enriquecimento sem causa da parte lesada, como também não pode fixar um valor irrisório de forma que o causador do dano não sofra
qualquer diminuição em seu patrimônio capaz de dissuadi-lo de repe�r a prá�ca.

Desta forma, entendo como valor razoável e proporcional para a indenização do dano moral sofrido pelo autor, de modo
a cumprir a dupla função de reparação e prevenção, o montante de R$3.000,00 (três mil reais) por ela requerido na inicial, levando em
consideração as condições pessoais da autora, inclusive porque a requerente iria ser testemunha de casamento conforme declaração
de fls. 21, bem como porque a requerida Trate Cachos pode, sem qualquer abalo, suportar o pagamento do valor arbitrado.

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do ar�go 487, inciso I do CPC, pelo que
CONDENO a requerida, a res�tuir a autora, a quan�a de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), atualizada monetariamente desde o
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desembolso (09/09/2016), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (03/02/2017). CONDENO ainda ao
pagamento da quan�a de R$3.000,00 (três mil reais), a �tulo de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a contar do
arbitramento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a par�r do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o ar�go 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I. Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixe-se e arquive-se.

 
 

Cachoeiro de Itapemirim -ES, 08 de agosto de 2017.

 
 

RONEY GUERA DUQUE

JUIZ DE DIREITO

 
 

 
Dispositivo

DISPOSITIVO:

ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do ar�go 487, inciso I do CPC, pelo que
CONDENO a requerida, a res�tuir a autora, a quan�a de R$ 229,00 (duzentos e vinte e nove reais), atualizada monetariamente desde o
desembolso (09/09/2016), e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (03/02/2017). CONDENO ainda ao
pagamento da quan�a de R$3.000,00 (três mil reais), a �tulo de danos morais, que deverá ser corrigida monetariamente a contar do
arbitramento e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês a par�r do presente arbitramento.

Sem condenação em custas e honorários, por força do que dispõe o ar�go 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

P.R.I. Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixe-se e arquive-se.

 


