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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0017209-04.2013.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Vislaine Karine Fernandes Dantas.
Advogado : Tiago Gurjão Coutinho de Azevedo (OAB/PB nº 16.866).
Apelado : Via Varejo S/A.
Advogado : Roberto Trigueiro Fontes (OAB/PB n° 2611 - A). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  C/C  LUCROS
CESSANTES.  REFORMA  DE  PRÉDIO.
ALEGAÇÃO  DE  LESÃO  DECORRENTE  DE
ESTILHAÇOS  DE  VIDROS  DO  IMÓVEL.
AUSÊNCIA DE  PROVA DO  NEXO  CAUSAL.
BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.  MEIO  DE
PROVA  UNILATERAL.  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIRETO  DA AUTORA
NÃO  COMPROVADOS.  ARTIGO  373,  I,  DO
NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- Na distribuição do ônus da prova, dispõe o art. 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, que o incumbe
ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito.

- O Boletim de Ocorrência Policial não possui valor
absoluto por ser meio de prova produzido de forma
unilateral, impondo-se a necessidade de ser apreciado
em conjunto com outros elementos.

-  Diante  da ausência  de  provas  quanto  aos  fatos
constitutivos  do  direito  autoral,  a  improcedência  da
demanda é medida que se impõe.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  em  negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Vislaine  Karine
Fernandes Dantas desafiando sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível
de Campina Grande nos autos de “Ação de Indenização por Danos Morais
c/c Lucros Cessantes” ajuizada em face da Via Varejo S/A.

Narra  a  autora  que,  no  dia  26  de  novembro  de  2012,  foi
atingida  por  estilhaços  de  vidros  ao  transitar  em  frente  de  uma  loja  da
promovida, que estava sendo reformada. Afirma que, devido às lesões na mão,
teve que ficar afastada do trabalho durante dez dias, o que lhe causou prejuízo
no valor de R$ 23.130,00 (vinte e  três mil,  cento e  trinta reais).  Com tais
considerações, pugna pela condenação da parte demandada ao pagamento de
indenização por danos morais e lucros cessantes. 

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
45/64),  alegando, em suma, a ausência de comprovação dos fatos alegados
pela autora, sob o argumento de que o boletim de ocorrência juntado aos autos
fora  elaborado  com  base  exclusivamente  nas  declarações  da  promovente.
Sustentou, assim, a inocorrência de danos morais e lucros cessantes, pugnando
pelo julgamento de improcedência da lide.

Réplica impugnatória (fls. 88/90).

Audiência realizada (fls. 288).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  (fls.  256/260),
cuja ementa transcrevo:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS E
LUCROS CESSANTES. AUTORA QUE ALEGA TER
SIDO  ATINGIDA POR  ESTILHAÇOS  DE  VIDRO
AO  TRANSITAR  NA  FRENTE  DO
ESTABELECIMENTO  DA RÉ.  LESÕES  NA MÃO.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  ONDE  OCORREU  O
ACIDENTE.  IMÓVEL(EIS)  QUE,  SEQUER,
ESTAVAM NA POSSE DA REQUERIDA À ÉPOCA
DOS FATOS. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PROVA
INSUFICIENTE.  PARTE  AUTORA  QUE  NÃO  SE
DESINCUMBIU  DO  SEU  ÔNUS  PROBATÓRIO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  I,  DO  CPC.
AUSÊNCIA  DO  DEVER  DE  INDENIZAR.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

É cediço que a parte demandada, na qualidade de
fornecedor  de  produtos  e  serviços,  responde
objetivamente  pela  integridade  física  dos
consumidores, conforme o insculpido no artigo 14 do
Código de Defesa do Consumidor.
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No entanto, em que a aplicação do CDC, a autora
que  não  logrou  êxito  na  demonstração  dos  fatos
constitutivos de seu direito, uma vez que, sequer, há
provas concretas nos autos onde, de fato, ocorreu o
acidente narrado na inicial.”

Inconformada,  a  autora  interpôs  a  presente  apelação  (fls.
263/267), sustentando que o Boletim de Ocorrência é um documento público
que faz presumir a veracidade das alegações nele narradas, competindo à parte
promovida o ônus de provar que o acidente não ocorreu. Aduz que a apelada
foi  negligente  quando  reformou  o  imóvel  comercial  não  tomando  as
precauções devidas para segurança dos transeuntes.

Enfatiza  que,  em  que  pese  a  parte  promovida  tenha
regularizado a reforma do imóvel apenas em maio/2013, firmou o contrato de
aluguel  dois  meses  antes  do  fato  narrado  na  exordial.  Por  fim,  requer  a
reforma da sentença, para que a demanda seja julgada procedente.

Contrarrazões apresentadas (fls. 271/277).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 283).

É o relatório.

VOTO

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
sob a vigência do  Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual tal
regramento deverá regular  os  efeitos  e  os requisitos de admissibilidade  do
recurso  contra  aquela  interposto.  Preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade, conheço do presente recurso.

O  inconformismo  da  apelante  tem  por  alvo  sentença  de
primeiro  grau  que  julgou  improcedente  a  ação  de  indenização  por  danos
morais  c/c  lucros  cessantes,  decorrentes  de  suposto  acidente  ocorrido  nas
proximidades de estabelecimento comercial da parte apelada. 

Afirma a recorrente que,  no dia 26 de novembro de 2012, foi
atingida  por  estilhaços  de  vidros  ao  transitar  em  frente  de  uma  loja  da
promovida, que estava sendo reformada. Afirma que, devido às lesões na mão,
teve que ficar afastada do trabalho durante dez dias, o que lhe causou prejuízo
no valor de R$ 23.130,00 (vinte e três mil, cento e trinta reais). 

Em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre averiguar a
ocorrência dos requisitos que a ensejam. Dispõem os artigos 186 e 927 do
Código Civil: 

“Art.  186.  Aquele  que,  por  ação  ou  omissão
voluntária,  negligência  ou  imprudência,  violar
direito  e  causar  dano  a  outrem,  ainda  que
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exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

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

Assim,  para  que  se  reconheça  o  cabimento  do  dever  de
indenizar, mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere
dano, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

É cediço que cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo
do  seu  direito,  encargo  atribuído  pelo  inciso  I  do  art.  373  do  Código  de
Processo Civil, e caso assim não o faça, a improcedência do pedido é medida
de rigor.

Sobre  o  ônus  probatório,  ensina  HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR: 

"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 dos quais 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  não
inexistente."  (THEORORO  JÚNIOR,  Humberto.
Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, 42. ed., Rio
de Janeiro: Forense, 2008, p. 387-388).

Ainda acerca da matéria, ensina o ilustre processualista:

"Por  outro  lado,  de  quem  quer  que  seja  o  ônus
probandi, a prova, para ser eficaz, há de apresentar-
se como completa e convincente a respeito do fato de
que deriva o direito discutido no processo. Falta de
prova  e  prova  incompleta  equivalem-se,  na
sistemática processual do ônus da prova."

Na espécie, em que pese as alegações da apelada, entendo que
não  merecer  qualquer  reforma  a  sentença  de  improcedência  dos  pedidos
autorais. Isso porque, em que pese as lesões sofridas pela apelante, inexiste
nos autos provas de que os fatos tenham ocorrido da maneira narrada em sede
de exordial.

Destarte, a autora, para comprovar os fatos, apenas juntou em
sua  inicial  um  Boletim  de  Ocorrência  feito  perante  a  autoridade  policial.
Ocorre, no entanto, que o referido documento consta tão somente declarações
unilaterais  da  promovente,  as  quais,  por  si  só,  não  são  suficientes  para
comprovar os fatos narrados.
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Frise-se  que,  no bojo do mencionado Boletim de Ocorrência
(fls.  24),  constam  apenas  as  declarações  unilaterais  da  parte  autora,  não
havendo nenhum depoimento testemunhal ali consignado.

Portanto, como dito, o único documento apresentado nos autos,
com o escopo de comprovar a existência do alegado acidente, é o mencionado
Boletim  de  Ocorrência,  que,  desacompanhado  de  outros  elementos,  é
inservível para comprovar a versão da apelante. Ademais, importante ressaltar
que sequer a parte autora pugnou pela produção da prova testemunhal. 

A propósito, colaciono precedente desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTOR QUE
COMERCIALIZA  CHURROS  EM  FRENTE  A
COLÉGIOS.  ALEGADA  OFENSA  E  AGRESSÃO
POR SEGURANÇAS DO ESTABELECIMENTO DE
ENSINO.  DECLARAÇÕES  POR  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA.  PROVA  UNILATERAL.
DOCUMENTO INSUFICIENTE PARA SE AFERIR A
VERDADE  DOS  FATOS.  POSSÍVEL  AGRESSOR
QUE  ACEITOU  TRANSAÇÃO  PENAL.
CIRCUNSTÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO INDUZ
CONFISSÃO DE DELITO. INSTITUTO QUE NÃO
DISCUTE  FATO  TÍPICO,  ILICITUDE,
CULPABILIDADE  OU  PUNIBILIDADE.  AUTOR
QUE  NÃO  SE  DESINCUMBIU  DO  SEU  ÔNUS
PROBATÓRIO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
IMPROCEDÊNCIAS.  PROVIMENTO.  Nos  termos
da jurisprudência do STJ, “o boletim de ocorrência
não goza de presunção juris tantum de veracidade
das  informações,  posto  que  apenas  consigna  as
declarações  colhidas  unilateralmente  pelos
interessados,  sem  atestar  que  tais  relatos  sejam
verdadeiros”. Ao se aplicar o instituto da transação
penal,  não  se  discute  fato  típico,  ilicitude,
culpabilidade  ou  punibilidade,  mas  apenas  é
possibilitada  ao  autor  do  fato  uma  aplicação
imediata de pena restritiva de direitos ou multa para
que não exista o prosseguimento da ação penal. O
art. 333, do CPC, reparte o ônus da prova entre os
litigantes.  Cada  parte  tem  o  ônus  de  provar  os
pressupostos  fáticos  do  direito  que  pretenda  seja
aplicado pelo juiz na solução do litígio. E, de quem
quer  que  seja  o  onus probandi,  a  prova,  para ser
eficaz,  há  de  apresentar-se  como  completa  e
convincente a respeito do fato de que deriva o direito
discutido  no  processo.  Falta  de  prova  e  prova
incompleta equivalem-se,  na sistemática processual
do  ônus  da  prova.  (TJPB;  APL  0004919-
59.2010.815.0011;  Terceira  Câmara  Especializada
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Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 04/04/2016; Pág. 12) – (grifo nosso).

E, 
“AÇÃO  DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E  MATERIAIS.  SEQUESTRO  RELÂMPAGO.
EMPRÉSTIMOS  E  SAQUES  REALIZADOS
MEDIANTE  COAÇÃO.  BOLETIM  DE
OCORRÊNCIA.  DOCUMENTO
UNILATERALMENTE  PRODUZIDO  PELA
AUTORA.  AUSÊNCIA  DE  FORÇA  PROBANTE.
INEXISTÊNCIA  DE  OUTRAS  PROVAS  APTAS  A
COMPROVAREM  A  OCORRÊNCIA  DO  ILÍCITO.
OBERVÂNCIA DO ART.  333,  I  DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DO DECISUM.
DESPROVIMENTO.  A  instituição  financeira,  em
virtude de sua responsabilidade objetiva para com
seus  clientes,  deve  arcar  com  os  danos  materiais
decorrentes  da  contratação  de  empréstimos  e  dos
saques  realizados  por  correntista  que  sofreu
sequestro  relâmpago,  entretanto,  imprescindível  se
faz prova inequívoca da retrocitada ação criminosa,
ou seja, do fato constitutivo do direito do autor, não
se  fazendo  suficiente  mero  boletim  de  ocorrência
policial,  uma  vez  tratar-se  de  mera  narrativa
unilateral da vítima acerca de suposto ilícito ainda
não  investigado,  carente,  portanto,  de  força
probante. (TJPB;  APL  0118249-10.2012.815.2001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Gustavo Leite Urquiza; DJPB 27/07/2015; Pág. 12) –
(grifo nosso).  

Com efeito, não pode a parte ser condenada a indenizar a outra
com base tão somente em prova produzida unilateralmente,  uma vez que a
fragilidade da prova prejudica o reconhecimento do direito material posto em
litígio.

Outrossim, como bem destacado pelo Magistrado prolator da
sentença combatida, o procedimento administrativo juntado aos autos às fls.
118/238, ao contrário do que quer fazer crer a apelante, não noticia nenhum
acidente. Verifica-se dele que o alvará para reforma do prédio fora emitido em
20/03/2013 (fls. 235), posteriormente à data do suposto acidente. 

Nesse  pensar,  como  a  demandante  não  comprovou  os  fato
constitutivo  do  seu direito,  encargo atribuído  pelo  inciso  I  do  art.  373  do
Código de Processo Civil, deve ser mantida a sentença de improcedência. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  APELO,
mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.
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Em atendimento  ao  disposto  no  §11  do art.  85  do  CPC/15,
majoro  os  honorários  sucumbenciais  devidos  à  promovida,  anteriormente
fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa para 12% (doze por cento),
observando-se, contudo, a gratuidade judiciária que foi deferida à promovente.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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