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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0042810-21.2011.815.2003.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Gualberto Alexandre Santana de Oliveira.
Advogado : Euclides Dias de Sá Filho (OAB/PB 6.126).
Apelado : Henrique Silveira Rosa. 
Advogados : Jaqueline Lopes de Alencar (OAB/PB n° 9.176). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  PRELIMINAR
SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. OFENSA
AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.
REJEIÇÃO. MÉRITO. ALEGADA PRÁTICA DE
INJÚRIA RACIAL.  FATOS  CONSTITUTIVOS
DO  DIRETO  DO  AUTOR  NÃO
COMPROVADOS.  ARTIGO  373,  I,  DO NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

- O princípio da dialeticidade exige que os recursos
ataquem os fundamentos específicos das decisões que
objetivam impugnar. 

-  Neste  pensar,  percebe-se  que  o  apelante  trouxe
argumento  capaz  de  impugnar  a  fundamentação  do
juízo  sentenciante,  discutindo  matéria  pertinente  ao
caso dos autos, razão pela qual se desincumbindo de
seu  ônus  de  impugnar  especificamente  a  decisão
vergastada,  apontando  motivação  necessária  de  seu
inconformismo,  devendo,  por  isso,  ser  conhecido  o
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.
- Uma vez verificada a ausência de provas quanto aos
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fatos  constitutivos  do  direito  autoral,  bem  como
inexistindo substrato mínimo probatório que revele ao
menos  a  verossimilhança  dos  fatos  alegados,  a
improcedência da demanda é medida que se impõe.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar provimento
ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Gualberto
Alexandre Santana de Oliveira, desafiando sentença proferida pelo Juízo de
Direito da 4ª Vara Regional de Mangabeira nos autos de Ação de Indenização
por Danos Morais ajuizada em face de Henrique Silveira Rosa. 

Narra a inicial  que,  no dia 05 de novembro de 2011,  estava
participando de um churrasco em comemoração ao aniversário de um amigo
na oportunidade em que o promovido, na presença de diversas pessoas, passou
a violentar sua honra subjetiva ao chamá-lo  “Negro imundo, Negro safado,
Macaco...”.

Aduziu que o referido ato de injúria racial ocorreu em virtude
da irritação do promovido ao presumir que o autor estaria incomodando as
moças presentes no evento. Narrou que, pela gravidade dos fatos, prestou um
boletim de ocorrência, bem como firmou um termo de representação a fim de
que fosse apurada a responsabilidade penal do demandado. 

Em razão do constrangimento sofrido, requereu  a condenação
do réu em indenização por danos extrapatrimoniais.

Juntou procuração e documentos (fls. 07/12).

Devidamente citado, o promovido apresentou contestação (fls.
80/87),  alegando,  em  suma,  que  houve  uma  discussão  acalorada  entre  as
partes, mas que  “em nenhum instante o demandado teve o condão de ofender
moralmente o autor, não proferindo as expressões citadas na exordial,  até
porque, sua própria pele é negra”. Asseverou, assim, a inocorrência de danos
morais, pugnando pelo julgamento de improcedência da lide.

Réplica impugnatória (fls. 91/92).

Intimados para apresentar o rol de testemunha, o promovido
deixou o prazo escoar in albis. Por seu turno, o autor pugnou para que fossem
inquiridas as testemunhas apontadas na exordial (fls. 07).

Em  sede  de  audiência  (fls.  120/120v),  o  magistrado  a  quo
indeferiu a prova testemunhal requerida pelo autor, sob a justificava de que o
referido rol  fora apresentado extemporaneamente.  Por  fim,  intimou a parte
para que apresentassem suas razões finais. 

Alegações  finais  pela  parte  autora  (fls.  101/102)  e  pelo
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promovido (fls. 105/106).

Em  sentença  (fls.  107/109v),  o  magistrado  a  quo  julgou
improcedente o pedido inicial, nos seguintes termos: 

“Assim sendo, à vista do quanto exposto e mais que
dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE o pedido,
por inexistir  comprovação das alegadas expressões
desabonadoras à imagem do promovente.
Por oportuno, condeno o requerente ao pagamento
de custas e honorários advocatícios,  estes que fixo
em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do parágrafo
8º, do art. 85, do CPC, com ressalva do art. 12 da
Lei n° 1.060/50”. (fls. 109).

Inconformado com o  decisum  mencionado, o autor interpôs a
presente  apelação  (fls.  111/114),  aduzindo,  em  síntese,  que  deveria  ser
indenizado por danos morais tendo em vista “o juízo de valor depreciativo
com  relação  a  etnia,  além  do  insulto  com  expressões  de  baixo  calão,
ofendendo  a  honra  e  reputação  do  mesmo”.  Assevera  que,  uma  vez
configurado o ato ilícito praticado pelo apelado, deve o mesmo ser compelido
a reparar o dano causado ao apelante.

Quanto ao entendimento do magistrado sentenciante de que não
houve prova do cometimento do ato ilícito pelo apelado, ressalta que “não
pode  nem  deve  ser  aceito,  por  uma simples  razão,  a  testemunha  que  se
pretendeu  ouvir  em  audiência,  mas  que  fora  indeferida  pelo  MM  juiz
sentenciante, como bem esclarecido em audiência, apenas iria corroborar o
depoimento por ele prestado perante a autoridade policial”. Ademais, alega
que o boletim de ocorrência e o termo de representação constantes nos autos
são suficientes para comprovar suas alegações.

Por fim, requer a reforma da sentença, para que a demanda seja
julgada procedente.

 
Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (fls.

120/123), sustentando, precipuamente, a ausência de dialeticidade recursal.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça  apresentou
manifestação  (fls.  127),  opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso  sem
manifestação do mérito. 

Intimada para se manifestar a respeito da preliminar suscitada
em contrarrazões, a parte apelante pugnou pela rejeição da referida prefacial
(fls. 132/133).

É o relatório.

VOTO

De início, destaco que a decisão ora recorrida fora publicada
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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.

-  Do  juízo  de  admissibilidade  recursal:  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade

Aduz  o  recorrido  que  não houve impugnação  específica  aos
termos da sentença, desrespeitando, assim, o princípio da dialeticidade, motivo
pelo qual o recurso apelatório não deve ser conhecido.

Ab initio, para que o mérito da demanda possa ser analisado, o
magistrado deve, preliminarmente, averiguar os pressupostos processuais e as
condições  da  ação,  os  quais  são  comumente  chamados  de  pressupostos
processuais  de  admissibilidade  do  julgamento  de  mérito,  seja  quando  da
propositura da inicial, seja em sede recursal.

Como  é  cediço,  um  dos  requisitos  formais  de  admissão  do
recurso é  a impugnação específica  do conteúdo decisório,  de forma que a
argumentação apresentada  seja  minimamente  impugnatória  e  capaz de,  em
tese, modificar o julgado. Trata-se do princípio da dialeticidade recursal.

Pois bem, na hipótese dos autos, observa-se que o autor trouxe
argumento  capaz  de  impugnar  a  fundamentação  do  juízo  sentenciante,
discutindo sobre as provas do ato ilícito que seriam hábeis a caracterizar o
dano moral pleiteado em sede de exordial.

Assim,  não  é  preciso  grande  esforço  hermenêutico  para  se
constatar que  as razões  apelatórias  se  insurgem de forma específica,  como
exigido pelo ordenamento jurídico pátrio, em relação à condenação imposta no
decisum objurgado. 

Por  isso,  não  há  que  se  falar  em  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, visto que o apelante se contrapôs ao fundamento da sentença,
trazendo  argumentos  jurídicos  com  o  intuito  de  reformar  a  decisão,
observando-se, portanto, o pressuposto processual de admissibilidade referente
à regularidade formal do recurso.

Nesse  sentido,  colaciono  precedentes  desta  Corte  de  Justiça
sobre o assunto:

PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
DESRESPEITO  AO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  APELANTE  QUE  DEMONSTRA
OS MOTIVOS DE SUA IRRESIGNAÇÃO. REJEIÇÃO
DA MATÉRIA PRECEDENTE. - O recurso trouxe de
forma clara e expressa as razões da inconformidade da
apelante  com a  sentença,  de  forma que devidamente
cumprido o Princípio da Dialeticidade. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. AUSÊNCIA
DE  PLANILHA  DE  CÁLCULO.  Rejeição  liminar.
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NECESSIDADE  DE  ABERTURA  DE  PRAZO  PARA
EMENDa  DA  EXORDIAL  ANTES  DE  extinguir  a
defesa. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  e  Das  cortes  pátrias.
ANULAÇÃO DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À
ORIGEM.  RECURSO  PREJUDICADO.  -  "(...)  Esta
Corte possui entendimento no sentido de que a falta de
apresentação de memória de cálculo acompanhando a
petição  inicial  de  embargos  a  execução,  conforme
determina  o  art.  739-a,  §5º  do  cpc,  conduz  a  uma
hipótese  de  inépcia  da  petição  inicial  dos  embargos
(art. 739, ii, do cpc), de modo que é necessário que o
juízo  conceda,  antes  da  extinção,  prazo  para  a
regularização do processo, nos termos do art. 284 do
cpc. precedentes: resp 1275380/ms, rel.ministra nancy
andrighi,  terceira  turma,  dje  23/04/2012;  resp
1248453/sc,  rel.  ministro  mauro  campbell  marques,
segunda turma, dje 31/05/2011. No caso dos autos, a
acórdão recorrido transcreveu trecho da sentença no
ponto em que se afirmou que "apesar de intimada para
emendar  a  inicial,  a  embargante  limitou-se  a  tecer
alegações genéricas com base em legislação referente
ao  sistema  cumulativo  ao  qual  não  pertence,  sem
apontar os valores e  identificar as deduções de icms
que entende devessem ter ocorrido mediante a juntada
de  planilha  de  cálculo  demonstrando  o  excesso  de
execução". Dessa forma, é de se reconhecer a violação
ao art. 739-a, § 5º do cpc, para declarar a inépcia da
petição inicial dos embargos (art. 739, ii, do cpc), não
suprida após a intimação para emenda da inicial, nos
termos  da  jurisprudência  desta  corte.  3.  agravo
regimental  não  provido.”  (STJ  -  Agrg  no  Resp
1560479/rs,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  marques,
segunda  turma,  julgado  em  01/12/2015,  dje
09/12/2015) (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº 00006289620128150091,  -  Não possui  -,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 19-05-
2017).

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  C/C  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA
DE  DÉBITO.  PROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO.
PRELIMINAR  ARGUIDA  EM  CONTRARRAZÕES.
NÃO CONHECIMENTO DO APELO. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO  OBJETIVA  E  JURÍDICA  DOS
FUNDAMENTOS  DA  SENTENÇA.  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE.  OBSERVÂNCIA  PELO
RECORRENTE. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMO
BANCÁRIO.  DÉBITO  NÃO  RECONHECIDO  PELO
CONSUMIDOR.  INSCRIÇÃO  INDEVIDA  EM
CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. FALHA NA
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PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  RELAÇÃO  DE
CONSUMO.  RESPONSABILIDADE  OBJETIVA.
DANO  MORAL  EVIDENCIADO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  CARACTERIZAÇÃO.  FIXAÇÃO  DO
QUANTUM.  OBSERVÂNCIA  AO  CRITÉRIO  DA
RAZOABILIDADE  E  AO  CARÁTER  PUNITIVO  E
PEDAGÓGICO  DA  REPARAÇÃO.  MANUTENÇÃO
DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO.  -  Deve  ser
afastada a preliminar de não conhecimento do recurso
por  inobservância  ao  princípio  da  dialeticidade,
porquanto impugnados especificamente os fundamentos
da sentença. - A instituição financeira, na condição de
fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos
danos causados à parte, em virtude da deficiência na
prestação  dos  serviços,  nos  termos  do  art.  14,  do
Código  de  Defesa  do  Consumidor.  -  Não tendo  sido
comprovado  que  a  parte  autora  celebrou  o  contrato
motivador  da  cobrança  questionada,  deve  ser
declarado inexistente o débito e, por consequência, o
dever de indenizar. - O abalo de crédito causado pela
inscrição  e  manutenção  indevida  do  nome  do
consumidor nos cadastros de inadimplentes, por si só,
é suficiente para comprovar o  dano moral sofrido pela
parte lesada. - A indenização por dano moral deve ser
fixada  segundo  os  critérios  da  razoabilidade  e
considerando as condições financeiras do agente e da
vítima, a fim de não se tornar fonte de enriquecimento
ou ser inexpressiva a ponto de não atender aos fins ao
qual se propõe, pelo que,  tendo sido observados tais
critérios quando da fixação do  quantum indenizatório,
a  manutenção do montante  estipulado na sentença é
medida que se impõe. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00345814320098152003,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 16-
05-2017). 

Assim, REJEITO a presente preliminar.

Doravante,  verificando-se  o  preenchimento  dos  demais
pressupostos de admissibilidade,  conheço do recurso apelatório, passando à
sua análise.

- Do mérito

De  antemão,  entendo  que  não  merecer  qualquer  reforma  a
sentença de improcedência dos pedidos autorais. Isso porque, em que pese a
gravidade da conduta atribuída ao promovido, inexiste nos autos prova de que
os fatos tenham ocorrido da maneira narrada em sede de exordial.

Destarte, o autor apenas juntou em sua inicial um boletim de
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ocorrência e um termo de representação formulado junto à autoridade policial.
Ocorre, no entanto, que tais documentos constam declarações unilaterais do
promovente, as quais, por si só, não são suficientes para comprovar os fatos
narrados.

É  certo  que  o  autor  pugnou  pela  produção  de  prova
testemunhal, a qual fora indeferida pelo magistrado de base sob a justificativa
de extemporaneidade de apresentação do respectivo rol. Tal matéria, todavia,
restou  preclusa,  uma vez  que  o  autor  não  se  insurgiu  contra  tal  negativa,
deixando de suscitá-la, inclusive, em possível preliminar de seu recurso. 

Assim,  diante  da  ausência  de  irresignação  por  parte  do
promovido, não cabe a esta relatoria analisar o acerto ou desacerto do referido
indeferimento. Destarte, o apelante, em suas razões recursais,  em momento
algum requer a nulidade da sentença ou reabertura da instrução processual, ao
revés, prescinde da oitiva ao alegar que “a testemunha que pretendeu ouvir em
audiência,  mas que fora indeferida pelo MM Juiz sentenciante,  como bem
esclarecido  em  audiência,  apenas  iria  corroborar  o  depoimento  por  ela
prestado perante a autoridade policial”.

Frise-se que, no bojo do mencionado boletim de ocorrência (fls.
11), constam apenas as declarações unilaterais do ora apelante, não havendo
qualquer depoimento testemunhal ali  consignado, ao contrário do que tenta
aduzir o ora recorrente. 

Portanto, como dito, a única prova efetivamente constante nos
autos são:  o referido boletim de ocorrência e o termo de representação, os
quais  -  desacompanhados  de  outros  elementos  -  são  inservíveis  para
comprovar a versão do autor. 

Neste  pensar,  como  o  demandante  não  comprovou  os  fato
constitutivo  do  seu  direito,  encargo atribuído pelo  inciso  I  do  art.  373  do
Código de Processo Civil, 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:
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"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."

A jurisprudência pátria possui entendimento uníssono quanto à
necessidade de comprovação dos fatos que nitidamente constituem e servem
de  fundamento  basilar  ao  direito  que  alega  ter,  consoante  se  observa  no
seguinte aresto:

“APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  -
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  FATO
CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO  -  ÔNUS  DO
AUTOR  (ART.  333,  INCISO  I,  DO  CPC)-
SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO  -
ÔNUS DO AUTOR (ART. 333, INCISO I, DO CPC)-
SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO  -
ÔNUS DO AUTOR (ART. 333, INCISO I, DO CPC)-
SENTENÇA  MANTIDA.  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
INDENIZAÇÃO -- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO  FATO  CONSTITUTIVO  DO  SEU  DIREITO  -
ÔNUS DO AUTOR (ART. 333, INCISO I, DO CPC)-
SENTENÇA MANTIDA.  Mantém-se a sentença que
julga improcedente o pedido inicial contido em ação
de  indenização,  uma  vez  que  as  irregularidades
alegadas  constituem  ônus  processual  imposto  ao
autor pelo inciso I, do art. 333, do Código Processo
Civil. Recurso não provido”.
(TJ-MG -  AC:  10017100054265001 MG ,  Relator:
Kildare Carvalho,  Data de Julgamento:  08/05/2014,
Câmaras  Cíveis  /  3ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 23/05/2014). (grifo nosso).

Este também é o posicionamento desta Corte de Justiça

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  SERVIÇO  ODONTOLÓGICO.
FALHA  NA  PRESTAÇÃO.  DANO  MORAL.  NÃO
ACOLHIMENTO  DO  PLEITO.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO.
DESCUMPRIMENTO DO ART. 333, I, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  AUTORAL.
INEXISTÊNCIA  DE  INDÍCIOS  DE  PROVA  DO
ALEGADO DANO.  MERO DISSABOR. SITUAÇÃO
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QUE  NÃO  CONFIGURA AFETAÇÃO FÍSICA OU
PSICOLÓGICA  DA  DEMANDANTE.
RATIFICAÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO.
- Para se configurar a ofensa extrapatrimonial, faz-
se necessário a constatação, através de provas, que
tenha ocorrido a conduta lesiva e o nexo causal por
parte do prestador de serviço, o que não se verifica
nos presentes autos. 
-  Meros  aborrecimentos  e  transtornos  não causam
dano à imagem ou honra do consumidor, tampouco
lhe provoca constrangimento e humilhação a ponto
de  configurar  dano  moral,  mantendo-se  a  decisão
recorrida, em todos os seus termos”.  
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00078246620128150011,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 26-05-2015). (grifo
nosso). 

Dessa forma, uma vez verificada a ausência de provas quanto
aos  fatos  constitutivos  do  direito  autoral,  bem  como  inexistindo  substrato
mínimo probatório que revele ao menos a verossimilhança dos fatos alegados,
a improcedência da demanda é medida que se impõe.

- Conclusão

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada em contrarrazões
e,  no  mérito,  NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo a sentença
vergastada em todos os seus termos.

Por  via  de  consequência,  majoro  os  honorários  advocatícios
fixados na sentença para o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais),
observada a gratuidade judiciária deferida ao demandante. 

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, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,20 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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