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 A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018419-76.2009.815.2001
Origem : 16ª Vara Cível da Capital 
Relator : Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz convocado
Apelante : Lógico Vendas e Serviços Ltda.
Advogado : Marcus Vinícius Silva Magalhães 
Apelado : Raphael Felipe Matias de Albuquerque 
Advogado : Benedito de Andrade Santana 

 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MATERIAIS.  ALEGAÇÃO  DE  NÃO
RECEBIMENTO  DE  VALORES  POR  VENDA  DE
MERCADORIAS.  NOTAS  FISCAIS  SEM
ASSINATURA  DO  ADQUIRENTE,  ASSIM  COMO,
INEXISTÊNCIA  NOS  AUTOS  DAS  CÁRTULAS
DEVOLVIDAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DO
AUTOR. INCIDÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO
CPC/2015.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

O autor que não comprova os fatos constitutivos de
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seu direito,  não  se  desincumbe do ônus  probatório
que sobre si recaía, a teor do disposto no artigo 373, I,
do Código de Processo Civil/2015. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Lógico
Vendas e  Serviços  Ltda  contra  a  sentença,  fls.  118/120,  proferida pelo
MM. Juiz da 16ª Vara Cível da Capital, nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais intentada em desfavor de Raphael Felipe Matias de
Albuquerque. 

A  sentença  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,
diante da inexistência da certeza quanto à entrega da mercadoria à parte
ré,  considerando  que  nas  notas  fiscais  não  constam  a  assinatura  de
recebimento pelo promovido. 

Condenou, assim, o autor nas custas, suspendendo a
cobrança, ante a gratuidade da justiça concedida.

Em razões recursais, fls. 122/128, sustenta o recorrente
que  vendeu  diversas  mercadorias  de  informática  ao  recorrido,  assim
como, prestou serviços de instalação, tendo recebido como pagamento 10
cheques, no valor de R$ 2.179,00 (dois mil, cento e setenta e nove reais)
cada, acrescidos, ainda, de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) pelo
adimplemento dos serviços prestados. 

Argui  que  o  promovido  não  cumpriu  com  suas
obrigações, considerando que os cheques voltaram, em razão da falta de
fundos, tendo sido os demais furtados. Requer, assim, o provimento do
recurso, a fim de julgar improcedente o pedido inicial. 
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Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública,
fls. 131/134. 

A  Procuradoria de Justiça lançou parecer, fls. 141/142,
apenas indicando que o feito retome o seu caminho natural. 

É o relatório. 

V O T O

Exmo. Dr.  Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz
convocado/ Relator

Contam os autos que Lógico Vendas e Serviços Ltda.
ajuizou  Ação  de  Indenização  por  Danos  Materiais  em  desfavor  de
Raphael  Felipe  Matias  de Albuquerque, com a finalidade de  obter  a
condenação do promovido ao pagamento da importância de R$ 22.540,00
(vinte e dois mil, quinhentos e quarenta reais), assim como, indenização
pelos transtornos causados, em razão do não pagamento dos materiais de
informática adquiridos e não pagos à recorrente. 

A decisão  de  primeiro  grau  julgou  improcedente  o
pedido  inicial,  diante  da  inexistência  da  certeza  quanto  à  entrega  da
mercadoria à parte ré, considerando que as notas fiscais não constam a
assinatura de recebimento pelo promovido. 

Neste viés, tenho que a sentença não merece reparos,
em que pese todo o esforço do autor para a sua reforma. É que o caso tem
o seu deslinde nas  regras  processuais  que cuidam do ônus  da  prova,
notadamente,  no  que  se  refere  à  ausência  de  comprovação  dos  fatos
constitutivos do direito do promovente, a teor do que dispõe o art. 373,
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inciso I, do Código de Ritos/2015.

Isso  porque  o  recorrente  não  logrou  êxito  em
comprovar que os produtos de informática supostamente vendidos foram
realmente  adquiridos  pela  parte  promovida,  haja  vista  que  nas  notas
fiscais  colacionadas  aos  autos,  fls.  25/35,  inexistem  assinaturas   que
comprovem o recebimento das mercadorias. 

Aliado a este fato, os cheques supostamente emitidos
pelo promovido e devolvidos por ausência de provisão de fundos, não
constam dos autos, sob a alegação de furto, o que, igualmente, não foi
demonstrado durante a instrução probatória. 

Nesse  contexto,  a  mera  colação  do  Boletim  de
Ocorrência,  a  despeito  de  possuir  fé  pública,  apresenta-se  como
documento unilateral fornecido pela parte, já que nele constam apenas as
declarações  fornecidas  pelo  interessado  e,  desacompanhado  de  outras
fontes  probatórias,  que  comprovem  a  ocorrência  dos  elementos
ensejadores  da  responsabilidade  civil,  não  se  apresenta  suficiente  a
ensejar uma decisão condenatória.  

Desta  forma,  analisando detidamente os autos,  não
há qualquer elemento de prova que aponte no sentido de que o autor
sofreu de fato prejuízos de ordem material, ocasionados pelo promovido,
ônus probatório que lhe incumbia,  a  teor  do que preceitua o art.  373,
inciso I, do CPC/2015.

Sobre o ônus da prova, já decidiu a nossa Corte de
Justiça: 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. TRATAMENTO
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DESRESPEITOSO  DURANTE  ATENDIMENTO  EM
ESTABELECIMENTO  COMERCIAL.  IMPROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO.  NECESSIDADE  DE  COMPROVAÇÃO  DOS
ELEMENTOS  CARACTERIZADORES  DA
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. ATO ILÍCITO, DANO
E  NEXO  CAUSAL.  BOLETIM  DE  OCORRÊNCIA.
DECLARAÇÕES  UNILATERAIS  DA  SUPOSTA  VÍTIMA.
PROVA INSUFICIENTE PARA A DEMONSTRAÇÃO DO ATO
ILÍCITO.  DILAÇÃO  PROBATÓRIA  OPORTUNIZADA.
INÉRCIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  1.  A alegação  de  lesão  extrapatrimonial
causada  por  atendimento  desrespeitoso  em  estabelecimento
comercial exige a demonstração dos elementos caracterizadores
da responsabilidade civil objetiva, quais sejam, o ato ilícito, o
dano ao direito  de  personalidade  e a  relação de  causalidade
entre a conduta do agente e o resultado lesivo. 2. "O boletim de
ocorrência não goza de presunção juris tantum de veracidade
das  informações,  posto  que  apenas  consigna  as  declarações
colhidas  unilateralmente  pelo  interessado."  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120080240961001, 4A
CAMARA CIVEL, Relator João Alves da Silva , j. em 08-11-2011)
3. A inércia da parte em atender a determinação do Juízo para
especificar as provas que deseja produzir autoriza o julgamento
do  processo  no  estado  em  que  se  encontra.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00253016820138150011,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 16-05-2017) 

Segundo ensina o  doutrinador MOACYR AMARAL
SANTOS1: “Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prová-los,
não decorre o direito que deles originaria se provados [...].”

Igualmente sobre o ônus da prova cabe destacar lição

1  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2º, 12ª ed., Ed. Saraiva, p. 373.
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do processualista Prof. OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA2: 

"Como  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.  Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova
dos fatos por si mesmo alegados como existentes."

Portanto, à luz da prova produzida e a partir da regra
do ônus da prova do Código de Processo Civil, nos termos da decisão
atacada,  entendo  que  não  restou  suficientemente  demonstrado  o  fato
constitutivo do direito  afirmado na exordial.  Portanto,  nenhum reparo
impõe-se ao comando sentencial. 

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO APELATÓRIO,  mantendo inalterada a  decisão de  1º  grau.
Diante da ausência de maiores digressões, assim como a inexistência de
trabalho  adicional  realizado  pelos  causídicos  em  segundo  grau,  os
honorários  advocatícios  não  serão  majorados,  nos  termos  do  art.  85,
parágrafo 11, do CPC/2015.   

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, dele participando, além
deste Relator, Dr. Eduardo José de Carvalho Soares, juiz convocado para
substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes, o Exmo. Dr.

2  Curso de Processo Civil, vol. I, Processo de Conhecimento, 6ª ed., Ed. RT, p. 342.
__________________________________________________________________________________________________________
 APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018419-76.2009.815.2001                                                                                          6



Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque). Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 13 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares 
           Juiz convocado/Relator
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