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CIVIL  e PROCESSUAL  CIVIL  –
Apelação Cível –  Ação de indenização por
danos materiais e morais –  Construção de
prédio  –  Defesa  de  mestre  de  obra
empreiteiro responsável por funcionários –
Alegação  de  recebimento através  de
unidades  do  empreendimento  –  Contrato
verbal  –  Ônus  da  prova  –  Insuficiência  a
demonstrar  os  fatos  alegados –  Não
desvencilhamento –  Indenizações –
Descabimento – Manutenção da sentença –
Desprovimento.

-  Em  se  tratando  de  contrato  verbal  de
empreitada, cabe ao autor demonstrar, em
juízo,  a  sua  existência.  Inexistindo
elementos que confirmem a celebração do
contrato  e  a  ausência  de  quitação  da
obrigação,  descabida  a  imputação  de
condenação para a parte promovida. 

- “Não havendo prova capaz de demonstrar
a existência do contrato de empreitada e a
efetiva prestação dos serviços pela parte,
deve  ser  julgado  improcedente  o  pedido.
Recurso  não  provido.”  (TJMG  -  Apelação
Cível  1.0027.08.171644-4/001,  Relator(a):
Des.(a)  Evangelina  Castilho  Duarte  ,  14ª
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CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
11/08/2011,  publicação  da  súmula  em
30/08/2011). 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível acima identificados,

A C  O  R  D  A M,  em  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime,  negar provimento  ao recurso manejado, nos termos do voto do
Relator.

R E L A T Ó R I O:

Cuidam  os  autos  de  apelação  cível
interposta por DAMIÃO GEREMIAS DE ALBUQUERQUE, contra a sentença
de fls. 90/92, de lavra do juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira, Comarca
da Capital,  que julgou  improcedentes os pedidos formulados na “ação de
indenização  por  danos  morais  e  materiais”,  ajuizada  contra  os  ora
apelados,  JOSÉ  RONALDI  MORAIS  BATISTA  e RG  CONSTRUTORA E
INCORPORADORA LTDA.

Na sentença proferida, o Magistrado “a quo”
entendeu que o autor não se desvencilhou do ônus de comprovar as suas
alegações, visto que não comprova devidamente a ocorrência dos alegados,
pontuando que “é de um todo incrível que a realização de um negócio de tal
magnitude não fosse aperfeiçoado para que houvesse uma maior segurança
e até mesmo organização de funções entre aqueles que pretendiam formar a
sociedade.” (“sic” - fl. 91)

Com isso,  o  Magistrado  de  primeiro  grau
julgou improcedente o pedido exordial, extinguindo o processo com resolução
de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.

Irresignado, o apelante,  Damião Geremias
de  Albuquerque,  devolveu  a  este  Tribunal  a  matéria  exposta  na  inicial,
sustentando,  em síntese, que,  como o contrato firmado entre as partes na
construção de prédio foi verbal, “resta a prova testemunhal como única forma
de comprovar o alegado na inicial” (“sic” - fl. 102). 

O autor/apelante aduz que uma testemunha
ouvida nos autos afirmou que trabalhou na construção, sendo o recorrente o
responsável pelo seu pagamento, e não os promovidos. Afirma, ainda, que “as
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próprias testemunhas dos Apelados confirmaram que o viram o Apelante em
trabalho na obra citada” (“sic”).

Com  isso,  o  recorrente  pugna  pelo
provimento  do  recurso,  para  que  seja reformada  a  sentença  proferida,
julgando-se procedentes os pedidos de indenização por dano material,  em
razão seus custos na obra, no importe de R$ 57.960,00 (cinquenta e sete mil,
novecentos e sessenta reais), além de dano moral, no valor de R$ 100.000,00
(cem mil reais).

 
Em contrarrazões  recursais, encartadas às

fls.  109/111, os apelados requerem a manutenção da sentença em todos os
seus termos.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria
de Justiça, em parecer de fls. 117/120, opina pelo prosseguimento do recurso, sem
manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O:

Conheço  do  recurso  interposto,  vez  que
próprio, tempestivo e regularmente processado.

O autor,  ora  apelante,  Damião Geremias
de  Albuquerque, sustenta,  em resumo, sua  tese  para  o  recebimento  de
indenização  por  danos  materiais  e  morais, alegando  o  fato  de  que  havia
celebrado  contrato  verbal,  em fevereiro  de  2013, com os  apelados, José
Ronaldi Morais Batista e  RG Construtora e Incorporadora Ltda.,  para a
construção de prédio inacabado  e que os termos acordados entre eles não
foram cumpridos. 

Afirma  o  requerente  que  era  responsável
pelos  pagamentos  de  funcionários  do  empreendimento,  tendo,  igualmente,
trabalhado no local, razão pela qual teria direito a três, das oito unidades, do
prédio em construção. Busca, com isso, ver-se ressarcido dos custos que teve
durante a construção, acrescido de uma indenização por dano moral no valor
de R$ 100.000,00 (cem mil reais). 

O Magistrado “a quo” entendeu que o autor
não se desvencilhou do ônus de comprovar as suas alegações, visto que não
demonstrou, devidamente, a ocorrência dos alegados, pontuando que “é de
um todo incrível que a realização de um negócio de tal magnitude não fosse
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aperfeiçoado  para  que  houvesse  uma  maior  segurança  e  até  mesmo
organização de funções entre aqueles que pretendiam formar a sociedade.”
(“sic” - fl. 91).

Também  reconheceu  que  houve
transferência de valor pela empresa para o autor (R$ 15.000,00 - quinze mil
reais),  mas  não em virtude de sociedade existente  entre  as  partes,  como
defende o autor, possuindo natureza jurídica diversa a justificar o ato.

Pois bem.

Analisando  o conjunto probatório  anexado
ao processo,  bem como o  direito  aplicado à espécie,  compreende-se que
razão não assiste  ao recorrente.  A sentença primeva foi proferida  de forma
escorreita, com fundamentos bem lançados, não merecendo qualquer reparo
ou censura. 

O douto Magistrado “a quo” entendeu que o
autor não  comprovou  a  sua  tese,  ao  não  apresentar  documentos  que
confirmassem a veracidade dos fatos por ele alegados. 

De  fato,  o apelante  não  cumpriu  o  que
determina o art. 373, I, do CPC, no qual imputa a este o ônus processual de
comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, a saber: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”

Como  consta  nos  autos,  a parte  autora
apenas apresentou  junto com a inicial  umas anotações em folhas  de livro
referindo-se  a  algumas  pessoas  e  valores,  bem como  fotos  da  obra  que
estava sendo construída.

Pelos  documentos,  resta  evidente  que  a
edificação  da  obra  realmente  existiu,  porém  aqueles não  são capazes  de
provar que era o autor o real responsável pelos pagamentos dos funcionários,
ou que havia um acordo entre as partes, de empreitada, para a construção do
prédio, onde os envolvidos teriam direito a unidades sobre o empreendimento,
como defende em sua tese. 

Inexistem elementos aptos a comprovar o
ajuste entre as partes, ou mesmo o pagamento do autor para os funcionários
da  obra,  como  se  empregador  fosse,  a  ponto  de  se  ver  ressarcido  pelo
dispêndio  de  salários  e  pelo  não  recebimento  das  unidades  do
empreendimento em seu favor. 
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Aliás,  o  próprio  autor/apelante  afirma  que
as CTPS dos funcionários foram anotadas em nome da empresa promovida,
restando  ausente,  ainda,  a  prova  de  recebimento  de  valores  pelos
funcionários e o dispêndio de importe pelo demandante em razão da obra.

Ademais,  o  depoimento  de  uma  das
testemunhas ouvidas nos autos  foi  no  sentido  de que o  funcionário  havia
trabalhado no local e “quem pagava era Damião” (“sic” - fl. 75). Entretanto, o
fato de o mestre de obra “pagar” a funcionário não se confunde com a relação
patronal  de vínculo empregatício,  inexistindo elementos que reconheçam  o
direito em favor do promovente.

Outrossim,  inexistem  outros  documentos
que sejam capazes de dar por verdadeiras as afirmações  do recorrente,  ou
mesmo outras testemunhas capazes de atestar o que diz,  como do antigo
proprietário do terreno, que também, como afirma, teria participação final no
recebimento de unidade. 

Em relação à falta de produção de provas
pelo recorrente, muito bem enfatizou o Julgador primevo, “in verbis”:

“Toda a história narrada é confusa, não obstante, não é
possível  ignorar  a  completa  falta  de  provas  que
poderiam  corroborar  a  versão  dos  fatos  trazida  pelo
pleiteante.  O  Direito,  colocando  de  forma
demasiadamente  simples  e  pragmática,  consiste  em
prazo  e  prova,  esta  última  sendo  essencial  para  a
formação do convencimento do juiz”.

Pode-se constatar,  então,  que o processo
está à míngua de provas, não havendo sequer indícios de danos materiais e
morais  reclamados  pelo  apelante,  restringindo-se  este  último  a  meras
alegações que não têm força de impor a responsabilidade de indenizar. 

Sem  mais  delongas,  levando  em
consideração  a  análise  feita  sobre  o  caso,  tem-se  que  a  pretensão  do
apelante é descabida. 

Sobre a matéria, colhe-se da jurisprudência:

“COBRANÇA  -  CONTRATO  VERBAL  DE
EMPREITADA  -  ÔNUS  DA  PROVA.  Cabe  ao  autor
demonstrar em juízo a existência do fato por ele descrito
na inicial.  Não havendo prova capaz de demonstrar a
existência  do  contrato  de  empreitada  e  a  efetiva
prestação  dos  serviços  pela  parte,  deve  ser  julgado
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improcedente o pedido. Recurso não provido.” (TJMG -
Apelação  Cível  1.0027.08.171644-4/001,  Relator(a):
Des.(a)  Evangelina  Castilho  Duarte  ,  14ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  11/08/2011,  publicação  da
súmula em 30/08/2011) 

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.  INDENIZAÇÃO.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO.  SUBCONTRATAÇÃO.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DO  MUNICÍPIO.
AUSÊNCIA  DE  VÍNCULO  NEGOCIAL.
RECONHECIMENTO.  CONTRATO  DE
SUBEMPREITADA.  RESCISÃO  UNILATERAL
IMOTIVADA.  DIREITO  À  JUSTA  INDENIZAÇÃO
PELOS  VALORES  FALTANTES.  RESSARCIMENTO
POR  VALORES  DESPENDIDOS  DURANTE  A
CONTRATAÇÃO.  PACTUAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA.
ART.  373,  INCISO  I,  CPC/73.  PROIBIÇÃO  DA
REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.
1. Não há falar-se em legitimidade passiva do Município
para figurar em ação de cobrança de verbas referentes à
contratação  de  subempreitada,  porquanto  inexistente
relação  jurídica  direta  entre  o  subcontratado  e  a
Administração Pública, afastando-se, portanto, eventual
obrigação  solidária  pelo  inadimplemento  contratual
decorrente  do  ato  negocial  entre  o  subcontratante  e
subcontratado.  
2.  O  contrato  de  empreitada,  regrado  pelas  normas
insertas  nos  arts.  610  e  seguintes  do  Código  Civil,
caracteriza-se  pela  valoração  da  obra  final  a  ser
entregue,  ainda que a remuneração seja realizada por
etapas (art. 619 CC/2002).
3.  Constatada,  pela  prova  testemunhal  dos  autos,  a
rescisão  unilateral  imotivada  do  contrato  verbal  de
subempreitada firmado entre as partes, o empreiteiro faz
jus  à  justa  indenização  pelos  valores  faltantes,  caso
tivesse concluído a obra.
4.  Contudo,  ausentes  quaisquer  elementos  aptos  a
comprovar o ajuste entre as partes, no sentido de ser
devido  o  ressarcimento  por  valores  dispendidos  com
salários e alimentação dos funcionários, não há falar-
se  na  condenação  dos  requeridos  ao  pagamento  de
referidas verbas.
5. A inexistência de comprovação a respeito de pedido
expresso  do  dono  da  obra,  ou  mesmo  de  anuência
tácita, para a execução de serviços extraordinários na
obra contratada, retira o direito do empreiteiro de exigir
os acréscimos no preço global pactuado, ex vi do art.
619 do CC/2002.
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6. Nos termos da norma inserta no art. 186 do Código
Civil, são pressupostos da responsabilidade subjetiva o
comportamento  culposo  ou doloso  do  agente,  o  nexo
causal  e  o  dano,  depreendendo-se,  portanto,  que  a
ausência de qualquer destes elementos afasta o dever de
indenizar.  
7.  Ausente  qualquer  comprovação  a  respeito  das
supostas ofensas proferidas contra o requerente, não há
falar-se na condenação dos requeridos ao pagamento
de danos morais.
(TJMG  -  Apelação  Cível  1.0134.11.002768-4/001,
Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 1ª CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  03/04/2018,  publicação  da
súmula em 12/04/2018) (sem destaque no original).

Por fim, cumpre assentar que, ainda que os
documentos  apresentados  fossem  considerados  suficientes  para  a  tese
exordial, ao que parece, o prédio não se encontra pronto e acabado, de modo
que  houvesse  ocorrido  inadimplemento  contratual  da  empresa  pelo  não
repasse das unidades do empreendimento em favor do autor.

Se o autor defende que a responsabilidade
pelo pagamento de funcionários era sua igualmente não haveria razão agora
para a transferência de obrigações para a empresa, que, por outro lado, não
deu causa ao invocado inadimplemento contratual.

De  todo  modo,  a  sentença  proferida  não
merece  ser  reformada,  uma  vez  que  inexistes  elementos  para  o
reconhecimento  do  direito  invocado,  faltando  provas  da  celebração  de
contrato verbal  entre as partes e do pagamento de valores pelo autor  em
razão do empreendimento.

Ante o exposto,  NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO  INTERPOSTO,  mantendo-se inalterados  todos  os  termos  da
sentença proferida.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luíz Silvio
Ramalho Júnior.

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Luíz Silvio Ramalho Júnior, o 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.
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Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 22 de maio de 2018.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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