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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0006663-89.2010.815.0011
ORIGEM: 9ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Fabiana Belarmino da Silva
ADVOGADO: Francisco Pinto de Oliveira Neto
APELADO: Ronaldo Agra Machado

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANOS
MORAIS.  PRÁTICA  DE  ATO  ILÍCITO  NÃO  DEMONSTRADA.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DO DANO. ÔNUS QUE COMPETIA À
AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015.
EFEITOS DA REVELIA.  PRESUNÇÃO RELATIVA DA VERDADE.
SENTENÇA. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO.

- De acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015, o ônus da
prova  incumbe ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito. Na espécie, a autora não se desincumbiu desse ônus,
impondo-se o desprovimento do pedido de dano moral.

-  Do  STJ:  -  “(...)  na  revelia,  a  presunção  de  veracidade  é
relativa, de forma que a sua ocorrência conduz à procedência
do  pedido  se,  com  as  provas  dos  autos,  o  magistrado  se
convencer da existência dos fatos alegados e não contestados.
Entendimento que se aplica à reconvenção”. (AgRg no REsp:
439931/SP 2002/0065678-4,  Terceira  Turma,  Relator  Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2012).
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento à
apelação.

FABIANA BELARMINO DA SILVA interpôs apelação cível contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de
Campina Grande, que, nos autos da ação de indenização por danos morais
movida em face de RONALDO AGRA MACHADO, julgou improcedente o
pedido inicial.

A promovente alegou, na exordial, que sofreu agressões físicas
e morais de Ronaldo Agra Machado, tudo em razão de suposta dívida que
a mãe da autora tinha com o réu.

Na  sentença  (f.  50/52)  o  Magistrado  a  quo reconheceu  a
revelia,  mas  decidiu  pela  improcedência  do  pedido  autoral,  sob  o
fundamento  de  que as  alegadas  agressões  físicas  e  morais  não foram
comprovadas.

Em sua apelação (f. 53/55) a autora sustentou que passou por
constrangimento  e  sofreu  agressões  físicas  e  verbais  por  parte  do
recorrido,  fato  que  é  do  conhecimento  de  todos  os  moradores  de
Massaranduba-PB, por ser uma cidade pequena. Acrescentou que o réu é
Vereador  e  utiliza  seu  prestígio  político  para  não  responder  por  esses
crimes.  Com isso,  requereu  a reforma da sentença para que o pedido
indenizatório seja julgado procedente.

Sem contrarrazões (f. 63v).

Parecer ministerial sem manifestação meritória (f. 69).

É o relatório.
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VOTO: Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator

A autora/apelante alegou que promovido tê-la-ia agredido física
e moralmente. Também relatou que ele teria ameaçado de tomar a casa
onde ela vive com um irmão e uma filha. Narrou, ainda, que sua falecida
genitora tomou um dinheiro emprestado ao demandado e não pagou, fato
que teria gerado esse comportamento do réu, como forma de receber o
valor da dívida deixada.

Ocorre que tais alegações não foram comprovadas pela
autora, ônus  que lhe  competia,  nos  termos  do art.  373,  inciso  I,  do
CPC/2015, in verbis:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Da análise  dos  documentos  colacionados  aos  autos  constato
que nenhum deles faz prova das agressões ou ameaças supostamente
praticadas  pelo  réu  à  autora.  Não  há  um  Boletim  de  Ocorrência
Policial, nem um laudo médico atestando as agressões, tampouco
depoimento de quem tenha presenciado os fatos narrados.

O Juízo da causa, tentando instruir o feito, determinou (f. 31)
que a autora comprovasse a existência da ação criminal mencionada na
peça  inicial  (f.  03,  item  1),  mas  ela  se  manteve  inerte,  conforme
certificado às f. 33.

Como se não bastasse a ausência de prova do fato constitutivo
do direito da autora, esta requereu o julgamento antecipado da lide (f.
36),  o  que  afasta,  de  pronto,  qualquer  alegação  de  cerceamento  de
defesa.

Registre-se, por oportuno, que a tese recursal, no sentido de
que os supostos atos ilícitos praticados pelo réu contra a autora seriam de
conhecimento geral da cidade de Massaranduba, não pode ser adotada
como fundamento para o decreto condenatório almejado.

Diante desse  cenário,  bem andou o Juízo de  base ao julgar
improcedente o pedido inicial,  mesmo com o decreto de revelia,  cujos
efeitos são relativos.
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Eis jurisprudência do STJ acerca da matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO
AO AGRAVO. INSURGÊNCIA DA AUTORA.  1. Esta Corte Superior
possui  o  entendimento  de  que  a  revelia  não  se  opera  de
modo  automático,  devendo  o  juízo  analisar  o  direito  de
acordo com as provas colacionadas aos autos. Precedentes.
2.  Incidência  do  óbice  da  súmula  7/STJ  no  tocante  à  tese  de
reconhecimento  da  responsabilidade  civil.  Tribunal  local  que,  com
amparo nos elementos de convicção dos autos, entendeu não estar
provado  o  fato  constitutivo  do  direito  da  autora,  decidindo  pela
ausência  dos  requisitos  ensejadores  da  reparação  civil.
Impossibilidade de reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental
desprovido.  (AgRg  no  AREsp  754.365/SP,  Rel.  Ministro  MARCO
BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 29/09/2015).

E deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE  INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECONVENÇÃO.  EFEITOS DA REVELIA.  PRESUNÇÃO RELATIVA DE
VERACIDADE.  AUSÊNCIA  DE  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
SUFICIENTES  À  MÍNIMA  COMPROVAÇÃO  DO  DIREITO  DA  PARTE
RÉ/RECONVINTE.  IMPROCEDÊNCIA MATINDA. DESPROVIMENTO.  -
“(...)  na  revelia,  a  presunção  de  veracidade  é  relativa,  de
forma que a sua ocorrência conduz à procedência do pedido
se, com as provas dos autos, o magistrado se convencer da
existência  dos  fatos  alegados  e  não  contestados.
Entendimento que se aplica à reconvenção”. (STJ - AgRg no
REsp: 439931/SP 2002/0065678-4, Terceira Turma, Relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Data de Julgamento: 20/11/2012). - Não
há como se verificar a plausibilidade jurídica de uma indenização por
danos  morais  decorrentes  de  desentendimentos  costumeiros
condominiais,  quando  ambas  as  partes  envolvidas  apresentaram
aparentemente comportamentos idênticos de reciprocidade agressiva.
Em  se  verificando  essa  situação  de  desentendimento  e  atuação
mútua, há de estarem devidamente comprovados os fatos dos quais
decorrem danos morais a uma ou a outra parte, o que, de forma
inconteste, não existe nos autos.1 

Assim, nego provimento à apelação.

É como voto.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00299316120068152001, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator:
Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 24-02-2015.
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Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 31
de maio de 2016.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator
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