
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001863-58.2012.815.0751
ORIGEM    : 4ª Vara da Comarca de Bayeux
RELATOR    : Juiz convocado Aluizio Bezerra Filho substituindo o Des. 
Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Bompreço Supermercados do Nordeste Ltda
ADVOGADO : Ricardo Franceschini
APELADO : Luiz Antônio Franca Costa.
ADVOGADO : Jonatas Evangelista Tome da Silva

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
“Ação de  indenização por danos morais” –
Danos  morais  –  Sentença  procedente –
Irresignação  –  Inexistência  – Prova
baseada  em  Boletim  de  Ocorrência  –
Declaração unilateral da vítima –  Ato ilícito
não  comprovado  –   Ônus  probatório  que
incumbe  ao  autor  – Art.  333,  I,  CPC  –
Sentença  reformada –   Provimento  ao
apelo.

− Não  havendo  comprovação  efetiva  de
abalo à honra da parte, não há que se falar
em indenização.

–  Boletim de Ocorrência, por si só, não é
documento hábil a demonstrar a ocorrência
do furto, vez que se trata de peça baseada
apenas  e  tão-somente  nas  declarações
prestadas pela vítima.

− Nos termos do art. 333, I1, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os

1 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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presentes autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível do
Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime,  dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator e da súmula do julgamento de fl 115.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por
BOMPREÇO  S/A  SUPERMERCADOS  DO  NORDESTE contra  sentença,  fls.
33/37, proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Comarca de Bayeux que, nos autos
da “ação de  indenização por danos morais”, ajuizada  LUIZ ANTÔNIO FRANCA
COSTA, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial. 

Na sentença, o magistrado “a quo”  vislumbrou a
caracterização do dano moral, condenando o réu a pagar a quantia de R$ 2.500,00
(dois mil e quinhentos reais), a título de dano moral.

 
Em suas razões recursais, fls. 40/64, o apelante

pediu a reforma da sentença,  aduzindo  que as  alegações  do autor  não estão
devidamente comprovadase a inexistência de dano moral.

Apesar  de  devidamente  intimado,  o  autor  não
apresentou contrarrazões  (fl.101 ).

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
prosseguimento do apelo, sem manifestação de mérito (fl. 108).

 
É o relatório. 

VOTO:

Extrai-se dos autos que o magistrado de 1º grau
julgou procedentes os pedidos  formulados na exordial,  entendendo que  o  autor
sofrera danos morais.

A sentença merece ser modificada.

Como se vê nos autos,  de fato, a parte autora
não  colacionou  qualquer  prova  que  comprove  o  respectivo  dano.  Importante
ressaltar que o dano moral não se trata de meras conjecturas, não bastando a
simples  afirmação  de  que  sofreu  um  dano  em  decorrência  de  um  ato  ilícito
praticado por alguém.  

Impende destacar que o documento produzido
na Delegacia de Polícia, o Boletim de Ocorrência, por si só, não é documento hábil
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a demonstrar a ocorrência d e um dano, vez que se trata de peça baseada apenas
e tão-somente nas declarações prestadas pela suposta vítima.

Em  outras  palavras,  o  Boletim  de  Ocorrência
apenas  consigna  as  declarações  unilaterais  narradas  pelo  interessado,  sem
consignar  a  veracidade  de  seu  conteúdo.  Amparando  a  tese,  trago  à  colação
precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

“AGRAVO INTERNO - RECURSO ESPECIAL – FURTO DE
VEÍCULO  –  SEGURADORA  –  AÇÃO  REGRESSIVA  –
BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PROVA INSUFICIENTE –
PRECEDENTES.  Tratando-se  de  furto  de  veículo  em
estacionamento da ré e de ação regressiva da seguradora, não
basta apenas, como prova, o boletim de ocorrência. A presunção
'juris  tantum',  como  prova,  de  que  gozam  os  documentos
públicos, há de ser considerada em relação às condições em que
constituído  o  seu  teor.  Precedentes  da  Corte.  Agravo interno
improvido.”  (AgRg  no  REsp  281.580/RJ,  rel.  Min.  Castro
Filho, in DJ de 10/09/2007, p. 224). (Grifei).

E:

"ESTACIONAMENTO.  DIREITO  DE  REGRESSO.
BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.  DECLARAÇÃO
UNILATERAL DA VÍTIMA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
AFASTADA.  APROVEITAMENTO,  APENAS,  COMO
MERO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. CPC, ARTS. 334, IV
E 364. ALCANCE. I. A presunção 'juris tantum' como prova
de que gozam os documentos públicos há de ser considerada
em relação às condições em que constituído o seu teor. Se
este  se  resume  a  conter  declaração  unilateral  da  vítima,
conquanto possa servir de elemento formador da convicção
judicial,  não se lhe é de reconhecer, por outro lado, como
suficiente, por si só, à veracidade dos fatos, o que somente
ocorreria  se  corroborado  por  investigação  ou  informe
policial também nele consignado.  II. Caso em que, além de
limitado  o  Boletim  de  Ocorrência  do  furto  do  veículo  no
estabelecimento réu às alegações exclusivas da vítima, cliente
da  seguradora  que  ora  move  ação  regressiva,  o  Tribunal
estadual, soberano no exame da prova, apontou deficiência no
contexto  probatório  para  que  se  configurasse  ato  ilícito  da
empresa ré. III.  Recurso especial conhecido pela divergência,
mas  improvido."  (REsp  n.º  236.047/SP,  Rel.  Min.  Aldir
Passarinho Júnior, DJ de 11/06/2001). (Negritei).

Dessa  forma,  se  sentença  merece  ser
reformada, tendo em vista que o autor não trouxe aos autos provas do seu alegado
direito.

Neste norte, insta salientar que, nos termos do
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art. 333, I2, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo
de seu direito, ou seja, a produção de prova é uma espécie de encargo que arca o
autor. Todavia, o autor, ora apelante, não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

É  o  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL  MILITAR.  DESCONTOS
INDEVIDOS REFERENTES AO LIMITE REMUNERATÓRIO.
VANTAGENS  PESSOAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
DO DIREITO.  ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.  EXAME DE
OFENSA  AO  ART.  333,  II,  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULAS  7 E 211/STJ. DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1. Agravo regimental  no qual se questiona, além do dissídio
jurisprudencial,  a  ofensa  ao  artigo  333,  II,  do  CPC  ao
argumento de que compete ao réu, ora agravado, o ônus da
prova  de  que  foram  realizados  descontos  nos  proventos  do
agravante (abate-teto constitucional).
2.  Diversamente  do  que  se  sustenta  no  recurso  obstado,  a
questão foi dirimida pelo reconhecimento de que o autor, ora
recorrente, não fez prova do fato constitutivo do seu direito,
ou seja, foi aplicado o inciso I do artigo 333 do CPC ao invés
do  inciso  II,  como  declarado;  ou  seja,  segundo  o  acórdão
recorrido,  o  autor-agravante  nem  sequer  juntou  os
contracheques  referentes  ao  período  anterior  e  posterior  à
incidência do suposto redutor das vantagens pessoais. O único
documento  apresentado  diz  respeito  à  tabela  criada  por
contador particular e não comprovaria o efetivo desconto nos
proventos de aposentadoria. Desse modo, a revisão do que foi
decidido  requer  a  apreciação  do  conjunto  probatório  dos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. A Corte de origem não analisou o suposto fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor,  o que reflete a
falta  de  prequestionamento  da  questão.  Incide  à  hipótese  a
Súmula  211/STJ.  4.  Não  ocorreu  a  devida  demonstração  do
dissídio jurisprudencial, conforme determinam os artigos 541,
parágrafo único,  do CPC e 255,  § 2º,  do RI/STJ.  5.  Agravo
regimental  não  provido.  (AgRg  no  AREsp  127.872/PI,  Rel.
Ministro  BENEDITO  GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 19/04/2012, DJe 25/04/2012)”.

Desse modo, considerando que todo direito se
sustenta em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada,
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-se, portanto,
estabelecer, como regra geral dominante de nosso sistema probatório, o princípio
segundo o qual  à  parte  que alega a existência  de determinado fato  para dele
derivar a existência de algum direito incumbe o ônus de demonstrar sua existência.
2 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados
como existentes.

Nessa esteira, o doutrinador Ernane Fidelis dos
Santos3 leciona que “A regra que impera mesmo em processo é a de que quem alega o
fato deve prová-lo. O fato será constitutivo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito,
não  importando  a  posição  das  partes  no  processo.  Desde  que  haja  a  afirmação  da
existência ou inexistência de fato, de onde se extrai situação, circunstância ou direito a
favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”.

Sendo assim, não restando configurado efetivo
abalo moral, e não tendo o apelado/autor se desincumbido de demonstrar qualquer
prejuízo, julgo improcedentes os pedidos formulados na inicial pelo autor.

Com essas considerações, DOU PROVIMENTO
ao apelo,  reformando a decisão de primeiro grau, para julgar improcedentes os
pedidos formulados na inicial.

Tendo em vista a nova solução dada à demanda,
face a inversão da sucumbência, condeno o autor a pagar as custas processuais e
os honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos
do § 4º do art. 20 do CPC, ressalvando-se, entretanto, o disposto no art. 12 da Lei
1.060/504. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o a  Exma Desa.  Maria  das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira). Participaram do julgamento, o Exmo. Dr.
Aluízio Bezerra Filho, juiz convocado , com jurisdição plena,  em substituição ao
Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza
(juiz  convocado,  com jurisdição  plena,  em substituição  ao  Exmo.Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho) e a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda
Ferreira).

Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Sra.  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. 

Sala de Sessões da Segunda Câmara Cível do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. João Pessoa, 02 de dezembro de 2014.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator

3 Manual de Direito Processual Civil, tomo I, Ed. Saraiva, 1994, pág. 380.
4  “Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa

fazê-lo,  sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos,  a contar da sentença final,  o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.
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