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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027334-02.2011.815.0011.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 5ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande.
Apelante : Maria de Fátima Vieira de Sousa.
Advogada : Almir Pereira Dornelo (OAB/PB nº 14.927).
Apelado : Wellington de Sousa Assis.
Advogado : Lívia Silveira Amorim (OAB/PB nº 14.641).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
VIOLÊNCIA  DOMÉSTICA.  PREJUÍZOS
MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA.
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA  DE  PROVAS  APTAS  A
COMPROVAREM  A  OCORRÊNCIA  DO
ILÍCITO. OBSERVÂNCIA DO ART. 373, I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

- 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.

-  Ausente  a  prova  do  ato  ilícito,  requisito
indispensável  para  a  responsabilidade  civil,  não  há
que  se  falar  reparação  por  danos  materiais  ou
extrapatrimoniais. 

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.
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Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Maria de Fátima
Vieira de Sousa hostilizando a sentença oriunda do Juízo da 5ª Vara Cível da
Comarca de Campina Grande prolatada nos autos da  Ação de Indenização
movida contra Wellington de Sousa Assis. 

Na peça de ingresso (fls. 02/06), a autora narra ter sido casada
com o promovido durante 22 (vinte e dois) anos e, durante a relação conjugal,
sofreu  diversas  ameaças  e  agressões  físicas,  tendo  feito  cinco  Boletins  de
Ocorrência. Afirma, também, que o demandado, em 01/03/2010, incendiou a
residência do casal, causando-lhe prejuízo material no valor de R$ 9.335,00
(nove mil, trezentos e trinta e cinco centavos). Ao final, requer a condenação
do réu ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. 

Devidamente Citado, o promovido apresentou Contestação (fls.
33/39),  alegando  que  os  problemas  entre  as  partes  iniciaram  após  ter
comunicado  à  autora  que  iria  se  separar.  Quanto  ao  fato  narrado  no  dia
01/03/2010, assevera que se dirigiu à residência para realizar a divisão dos
bens móveis e, ao tentar retirar alguns objetos, a autora começou a gritar e
agredi-lo,  começando “uma guerra,  entre o  casal,  visto  que a Requerente
começou a quebrar e a danificar os móveis existentes na casa, quebrando
inúmeros arranjos, peças de vidro, sofá, entre outros móveis que faziam parte
do mobiliário da casa” (fls. 35).

Aduz,  ainda,  que  a  promovente  falsificou  sua  assinatura  em
alguns  cheques,  os  quais  foram emitidos  no  comércio  local,  totalizando  o
montante de R$ 3.520,00 (três mil, quinhentos e vinte reais). Pugna, assim,
pela improcedência da demanda. 

 Audiência realizada (fls.  81),  oportunidade  em que a  autora
pugnou pelo julgamento antecipado da lide. 

Sobreveio, então, sentença de improcedência (fls. 87/90), cuja
ementa transcrevo:

“INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  PROBLEMAS  NA  RELAÇÃO
CONJUGAL.  ALEGAÇÃO  DE
RESPONSABILIDADE  SOBRE  DANOS
MATERIAIS.  RESPONSABILIDADE  NÃO
APURADA  SATISFATORIAMENTE,  CONJUNTO
PROBATÓRIO  CONFLITUOSO.  DANOS  MORAIS
NÃO  COMPROVADOS  SATISFATORIAMENTE.
IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO.
‘[…]  descabe  o  pedido  de  indenização  por  danos
morais, que exige prova cabal acerca de seus fatos
constitutivos, a cargo do autor (TJPB, Ap. Cível, rel.
Des. Antônio de Pádua Lima, j. 15.06.2001)”.

Irresignada,  a  autora  interpôs  Apelação  (fls.  94/97),
reivindicando  a  reforma  da  sentença,  reafirmando  os  fatos  narrados  na
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exordial. Enfatizou que o recorrido atentou em diversas oportunidades contra a
sua  integridade  física,  bem como causou-lhe  enorme prejuízo  material.  Ao
final, pugna pela procedência da ação.

Devidamente  intimado,  o  recorrido  não  apresentou
contrarrazões (fls. 101).

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do
recurso, sem manifestação do mérito (fls. 105/106).

É o breve relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

O  inconformismo  da  apelante  tem  por  alvo  sentença  de
primeiro  grau  que  julgou  improcedente  a  Ação  de  Indenização por  Danos
Morais  e  Materiais,  decorrentes  das  supostas  ameaças  e  agressões  físicas
cometidas pelo promovido, bem como do noticiado incêndio na residência do
casal. 

De antemão, entendo não merecer qualquer reforma a sentença
de  improcedência  da  pretensão,  uma  vez  que nos  autos  inexistem  provas
hábeis a demonstrar que realmente houve as agressões narradas nos autos e
que os prejuízos materiais foram causados pelo promovido. 

Pois  bem.  Em se  tratando  de  responsabilidade  civil  cumpre
perquirir a ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram
o dever de indenizar. 

Nesse sentido 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
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  da  indenização
mostra-se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere dano, bem
como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano.

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

Apelação Cível nº 0027334-02.2011.815.0011 3



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."  (THEODORO  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  pesem  os  argumentos  da  apelante,  não
houve a efetiva comprovação no caderno processual dos fatos ventilados na
exordial. 

Com  efeito,  a  recorrente  não  comprovou  através  de  provas
hábeis  as  alegadas  agressões  físicas,  tampouco  que  os  prejuízos  materiais,
noticiados  nos  autos  e  constatados  pela  perícia,  foram  ocasionados  pelo
promovido,  limitando-se  a  colacionar aos autos Boletins  de  Ocorrência,  os
quais, por si só, não são suficientes para comprovar os fatos narrados, uma vez
que  foram produzidos  unilateralmente,  sem qualquer  demonstração  de  que
houve sequer a instauração da Ação Penal. 

Frise-se  que,  nos  mencionados  Boletins  de  Ocorrência  (fls.
12/14 e 25), constam apenas as declarações unilaterais da ora apelante, sem
qualquer oitiva de testemunhas. 

Outrossim, como bem destacado pela magistrada prolatora da
sentença combatida, o Laudo Pericial juntados ao caderno processual não é
conclusivo a respeito da autoria do fato, apenas faz um levantamento sobre os
prejuízos materiais decorrentes de uma “ação contundente e fogo posto em
objetos” (fls. 17).

Ademais, importante ressaltar que a autora não produziu prova
testemunhal, tendo pugnando pelo julgamento antecipado da lide, consoante
Termo de Audiência (fls. 81).
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Portanto, como exposto, a única prova efetivamente constante
nos autos são os Boletins de Ocorrência, os quais, desacompanhados de outros
elementos, são inservíveis para comprovar a versão da autora, ora apelante. 

Desse modo, não havendo nos autos provas dos alegados danos
causados  à  autora  por  conduta  ilícita  do  recorrido,  mostrando-se,  por
consequência, inviável o acolhimento do pleito indenizatório.

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, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
DANO MORAL E MATERIAL. AGRESSÃO FÍSICA.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS.  DEVER  DE  INDENIZAR  NÃO
CONFIGURADO. Para haver juízo condenatório é
necessária prova inequívoca dos fatos, pois incumbe
à parte autora a prova do fato constitutivo do direito
afirmado (art. 333, I, do CPC). Hipótese em que o
contexto probatório não se mostra suficiente a efeito
de firmar juízo condenatório, diante da ausência de
comprovação  do  fato  jurídico  que  ampara  a
pretensão, notadamente se a lesão sofrida pelo autor
decorreu de agressão alegadamente perpetrada pelo
demandado,  que  teria  lhe  desferido  um  chute  nos
testículos.  Prova  testemunhal  contraditória,
insuficiente  para  firmar  um  juízo  condenatório.
Sentença  de  improcedência  mantida.  Recurso
desprovido.”  (TJRS;  AC  0359765-
23.2017.8.21.7000;  Guaporé;  Nona  Câmara  Cível;
Rel.  Des.  Tasso  Caubi  Soares  Delabary;  Julg.
13/12/2017; DJERS 18/12/2017).

E,

“RESPONSABILIDADE  CIVIL.  REPARAÇÃO  DE
DANOS  ESTÉTICOS  E  MORAL  DECORRENTES
DE  AGRESSÃO  FÍSICA.  PRETENSÃO  JULGADA
IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DO  AUTOR.
RECURSO DESPROVIDO. Por força do disposto no
art. 373 do CPC/2015, cabe ao autor provar o "fato
constitutivo de seu direito" (inc. I), pois, "como todo
o  direito  sustenta-se  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
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demonstrar  sua existência.  Em resumo,  cabe-lhe  o
ônus  de  produzir  a  prova  dos  fatos  por  si  mesmo
alegados  como  existentes"  (Ovídio  Baptista  da
Silva).  Não  tendo  o  autor  comprovado  que  foi
injustamente agredido pelo réu, não há como acolher
a sua pretensão de reparação dos danos estéticos e
de  compensação  do  dano  moral.”  (TJSC;  AC
0016515-97.2010.8.24.0008;  Blumenau;  Segunda
Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Newton Trisotto;
DJSC 18/12/2017; Pag. 272).

Desse modo, ausente prova hábil a comprovar o direito alegado,
inviabilizado está o acolhimento da pretensão recursal de reformar a sentença
que julgou improcedente o pleito autoral.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação Cível, mantendo incólume a sentença vergastada. 

Em atendimento  ao  disposto  no  §11  do  art.  85  do  CPC/15,
majoro  os  honorários  sucumbenciais  devidos  à  promovida,  anteriormente
fixados em R$ 1.000,00 (um mil reais) para R$ 1.200,00 (um mil e duzentos
reais), observando-se,  contudo,  a  gratuidade  judiciária  que  foi  deferida  a
promovente.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  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,27 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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