
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABI N ETE  D O  DE SEM BAR G AD OR JOÃO  ALV E S  D A S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO Nº 0001451-63.2013.815.0761
RELATOR              : Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM               : Juízo da Comarca de Gurinhém
APELANTE           : Cláudio Freire Madruga (Adv. Írio Dantas da Nóbrega)
APELADO            : Tarcísio Saulo de Paiva (Adv. Demétrio de Almeida Neto)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
REVELIA  DE  UM  DOS  DEMANDADOS.  PRESUNSÃO 
RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS. FRAGILIDADE DOS 
ELEMENTOS  DE  PROVA.  NÃO  APLICAÇÃO  DOS  EFEITOS. 
SUPOSTAS OFENSAS EFETUADAS CONTRA O AUTOR PELA 
INTERNET.  PALAVRAS  E  ACUSAÇÕES  DIRIGIDAS  A  UM 
TERCEIRO.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DE  QUE  AS  OFENSAS 
TENHAM  COMO  DESTINO  O  AUTOR  OU  QUE  TENHAM 
REPERCUTIDO  EM  SUA  HONRA  OBJETIVA  E  SUBJETIVA. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO 
RECURSO.

- A presunção de veracidade como efeito da revelia não tem caráter 
absoluto,  não  implicando,  necessariamente,  em  um  juízo  de 
procedência do pedido. A despeito da previsão do art. 319 do CPC, 
a presunção advinda da não apresentação da contestação no prazo 
legal é relativa, sendo legítimo ao julgador dar ao feito a solução 
que  entender  cabível  de  acordo  com  o  princípio  do  livre 
convencimento motivado.

- Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito 
de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que 
o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos 
alegados e do qual depende a existência do direito subjetivo que 
pretende  resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque, 
segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que 
fato inexistente.

-  O  dever  de  indenizar  só  será  cabível  quando  demonstrada  a 



ocorrência  de  imprudência,  negligência  ou  imperícia,  o  nexo  de 
causalidade e os danos experimentados.

VISTOS,  relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do 
relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 60.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais proposta por 
Cláudio Freire Madruga em desfavor de Tarcísio Saulo de Paiva.

Na sentença,  o magistrado entendeu que embora tenha ocorrido a 
revelia, o autor não logrou demonstrar que as ofensas tenham sido dirigidas a ele, além de 
não  provar  que  tenha  sofrido  qualquer  constrangimento  pelo  conteúdo  da  conversa 
mantida entre o réu e o Sr. Severino Nicácio.

Inconformado, o recorrente alega que foi advogado do Município de 
Gurinhém entre 2005 e meados de 2012 e que o recorrido teria, em 2013, imputado-lhe 
várias conditas criminosas e difamatórias, além de adjetivos de natureza injuriosa.

Acrescenta  que  embora  tenha  ocorrido  a  revelia,  o  magistrado 
entendeu  por  bem  não  aplicar  seus  efeitos,  julgando  improcedente  o  pedido  por  não 
vislumbrar provas dos fatos alegados.

Garante que as postagens feitas na internet macularam sua honra e 
dignidade, uma vez que, na qualidade de vice-prefeito da edilidade, ficou com a imagem 
comprometida. Argumenta que provou ser o advogado mencionado pelo recorrido nas 
postagens, fato corroborado pela confissão ficta do réu.

Ressalta a lesividade das imputações a sua honra e a necessidade de 
ser  indenizado  pela  conduta  violadora.  Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso  para 
reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos.

Em sede de contrarrazões, o recorrido alega que não mencionou o 
nome do apelante em qualquer momento,  daí  não existir  nexo de causalidade entre a 
conduta e o suposto resultado. Pugna pelo desprovimento do recurso.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 



RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia  posta  nos  autos  reside  em  definir  se  o  autor  da 
demanda teria sido vítima de injúria,  calúnia e difamação por parte do réu e, em caso 
positivo, se devida a respectiva indenização.

Conforme bem anotou o  magistrado,  as  postagens  em rede social 
com as imputações da prática de supostos ilícitos, bem assim de fatos desabonadores da 
honra, foram dirigida ao Sr. Severino Nicácio, com quem o réu travou discussão naquele 
ambiente virtual.

Observe-se que embora o recorrente alegue que a fala do demandado 
lhe foi dirigida, em nenhum momento demonstrou que era advogado do município no 
período apontado,  bem como a  condição de vice-prefeito  do Município de Gurinhém, 
como afirma na apelação.

De  outro  lado,  o  fato  de  não  ter  havido  contestação  não  implica, 
necessariamente, no acolhimento da pretensão do autor. Neste sentido, impende consignar 
que a presunção de veracidade enquanto efeito da revelia não tem um caráter absoluto, 
não implicando, automática e necessariamente, em um juízo de procedência do pedido. 

Com  efeito,  em  regra,  a  decretação  de  revelia  conduz  a  que  se 
tenham como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora. Isto, não implica, todavia, 
que necessariamente deva ser julgada procedente a ação.

Citando  julgado  do  STJ,  Nelson  Nery  Júnior  afirma  que,  “a 
presunção de veracidade dos fatos alegados, em conseqüência da revelia, não é absoluta, 
podendo  ceder  ante  a  evidência  dos  autos,  de  acordo  com  o  livre  convencimento 
motivado.” (RSTJ 50/259)

Admitindo tal possibilidade, o Tribunal de Alçada de Minas Gerais 
externou  que  “os  efeitos  da  revelia  não  têm  caráter  absoluto,  não  induzindo  à 
procedência do pedido, nem afastando do autor o ônus de provar seu direito. A regra 
que impera no art.  333,  I,  do CPC, é de que incumbe a quem alega provar os fatos 
deduzidos em juízo.” (TAMG – AP 0405254-6 – (80219) – Sete Lagoas – 5ª C.Cív. – Relª 
Juíza Eulina do Carmo Almeida – J. 02.10.2003) 

Assim, despeito da previsão do art. 319 do Diploma Processual Civil, 
a presunção advinda da não apresentação da contestação no prazo legal é relativa, sendo 
legítimo ao julgador dar ao feito a solução que entender cabível de acordo com o princípio 
do livre convencimento motivado.



Esse é o entendimento consagrado no Colendo STJ, in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ENERGIA 
ELÉTRICA. REVELIA. EFEITOS. ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  1.   A  presunção  da  veracidade  dos  fatos 
alegados pelo autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de 
Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não induz 
obrigatoriamente à procedência do pedido inicial, que dependerá 
do  exame pelo  magistrado  de  todas  as  evidências  e  provas  dos 
autos. Precedentes. 2. Recurso especial improvido”.1

“Direito  Processual  Civil.  Efeitos  da  revelia.  Presunção  de 
veracidade  dos  fatos  alegados  pelo  autor.  Elementos  fático-
probatórios  que  permitem  ao  julgador  firmar  convicção 
desfavorável ao autor. Possibilidade. I – A presunção da veracidade 
dos fatos alegados pelo autor, em caso de revelia, é relativa e pode 
ceder diante de outros elementos de convicção presentes nos autos. 
Precedentes. II – Agravo regimental desprovido”2.

Nesses  termos  e  diante  do  conjunto  de  provas  colacionadas  nos 
autos,  não merece guarida o argumento recursal  da parte autora  no sentido de serem 
consideradas  verídicas  as  alegações  contidas  na  peça  vestibular,  em  razão,  única  e 
exclusiva, do demandado, após devidamente citado, não ter se manifestado nos autos.

Pois  bem,  a  questão  há  de  ser  decidida  com  base  na  teoria  da 
distribuição do ônus da prova, insculpida no art. 333, do CPC, que prescreve competir ao 
autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, e, ao réu, o ônus de provar 
qualquer fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor.

Este é o ensinamento de Humberto Theodoro Júnior1: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse 
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus 
da prova”. 

Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.

Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de 

1 STJ, REsp 689.331/AL, Rel. Min.  CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, 21.02.2006, DJ 13.03.2006 p. 266.
2 STJ,  AgRg no Ag 587.279/RJ, Rel. Min.  ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, 3ª TURMA, 04.11.2004.
1 in Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 18ª  ed., Forense, 1999, p. 421.



exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante assume o risco 
de perder a causa se não provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito 
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo 
máxima antiga, fato alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.

No  dizer  de  Kisch,  o  ônus  da  prova  vem  a  ser,  portanto,  a 
“necessidade de provar para vencer a causa, de sorte que nela se pode ver uma imposição 
e uma sanção de ordem processual”.2

No caso, reitero, não há provas de que as supostas ofensas tenham, 
tal como registrou o prolator da sentença, sido dirigidas ao recorrente, nem que estas de 
qualquer forma tenham repercutido negativamente em sua honra subjetiva ou objetiva.

Expostas estas considerações, entendo ser irretocável a sentença, daí 
porque nego provimento ao recurso. É como voto.

DECISÃO

A 4ª Câmara do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba decidiu,  por 
unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho. Participaram do julgamento o Excelentíssimo Des. João 
Alves da Silva, o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

Presente o representante do Ministério Público, na pessoa da Exma. 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, em 23 de abril de 2015 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de abril de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
                       Relator

2 apud, Kisch, p. 421.


