
  
Poder  Judiciário 

Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba
Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0036035-98.2008.815.2001
Origem : 10ª Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Wagner Alexsandro Nascimento Costa
Advogada : Lisanka Alves de Sousa
01 Apelado : Platinum Trading S/A
Advogado : Gilberto José Góes de Mendonça
02 Apelado : Wave Comércio de Motos LTDA
Advogado : Gilberto Góes de Mendonça

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR. JUNTADA 
DE DOCUMENTOS NA FASE RECURSAL. PRINCÍPIO DO 
CONTRADITÓRIO  RESPEITADO  E  INEXISTÊNCIA  DE 
MÁ-FÉ. POSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

− O  Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a 
juntada  de  documentos  em  sede  de  recurso  de  apelação, 
desde  que  observado  o  princípio  do  contraditório  e  os 
documentos juntados sejam acerca de fatos já alegados.

MÉRITO.  ACIDENTE  AUTOMOBILÍSTICO.  PANE 
ELÉTRICA  NA  MOTOCICLETA.  RETIFICADOR.  NEXO 
CAUSAL  ENTRE  O  FATO  E  O  DANO  CAUSADO. 
REQUISITO ESSENCIAL. INEXISTÊNCIA.   INVERSÃO DO 
ÔNUS  DA  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE  ANTE  A 
AUSÊNCIA DE  VEROSSIMILHANÇA NAS  ALEGAÇÕES. 
ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  INCUMBE  AO  AUTOR.  ART. 
333,  I,  CPC.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  CONSERTO  DO 
VEÍCULO. INADIMPLEMENTO. SUPOSTA RETIRADA DA 
OFICINA  DE  FORMA DUVIDOSA.  FALTA  DE  PROVAS 
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ROBUSTAS  PELA EMPRESA  PARA CORROBORAR   AS 
DECLARAÇÕES.  REFORMA  DA  SENTENÇA  NESSE 
PONTO. PROVIMENTO PARCIAL.

− Inexistente o dano e o nexo de causalidade, requisitos 
da  responsabilidade  civil,  não  há  justificativa  para  a 
indenização reparatória. 

− Não há que se falar em inversão do ônus da prova, ao 
argumento de  que o autor  é  hipossuficiente na relação de 
consumo, quando este sequer trouxe aos autos prova mínima 
do direito que alega.

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

− Não  restando  confirmada  as  alegações  de  retirada 
indevida  da  motocicleta  da  oficina,  não  há  falar  em 
inadimplemento  do  conserto,  merecendo  corrigenda  o 
decisum de primeiro grau. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, rejeitar a preliminar e, no 
mérito, dar provimento parcial ao recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Wagner 
Alexsandro Nascimento Costa contra sentença prolatada pelo Juízo da 10ª Vara 
Cível da Comarca da Capital, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais 
e Lucros Cessantes c/c Obrigação de Fazer, ajuizada em face da Platinum Trading 
S/A e da Wave Comércio de Motos LTDA.

O  julgador  de  primeiro  grau,  às  fls.  234/238,  julgou 
improcedente a ação principal e procedente a reconvenção nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  JULGO  IMPROCEDENTE  o  pedido  e,  em 
consequência, CONDENO, o (a)(s) autor a pagar as despesas processuais 
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e os honorários advocatícios das partes adversas, os quais, observados os 
parâmetros dos §§ 3° e 4° do art. 20 do Código de processo Civil, fixo em 
R$ 500,00 (quinhentos reais). Fica, no entanto, suspensa a exigibilidade, 
em razão da gratuidade judiciária amparada pelo autor.
Na Reconvenção, JULGO PROCEDENTE o pedido e, em consequência, 
condeno  o  autor  no  pagamento  do  valor  de  R$  2.098,61  (dois  mil  e 
noventa  e  oito  reais  e  sessenta  e  um  centavos)  (fl.  97),  corrigidos 
monetariamente pelo INPC a contar da liberação do veículo e com juros 
de mora a partir da citação, e o faço por ser medida de justiça e direito.”

 Em suas razões recursais, às fls.238/246,  o apelante sustenta 
que o conjunto probatório encartado aos autos comprova o nexo causal entre o 
acidente automobilístico e a pane elétrica na motocicleta.

Aduz que no caderno processual consta uma perícia técnica 
da Polícia Rodoviária Federal concluindo “que devido a pane elétrica o farol apagou e  
o veículo colidiu no meio-fio”.

Destaca a proximidade entre as datas do conserto da moto 
pela concessionária autorizada e o acidente, sendo a ordem de serviço nº 00081 
datada de 01 de julho de 2008 e o sinistro ocorrido em 06 de julho de 2008.

Sustenta ainda, a impossibilidade de restituição do valor do 
conserto da moto junto à Asia Motos, posto que, à época, o veículo encontrava-se 
na garantia e o gerente autorizou a sua liberação sem qualquer ônus.

Requer o provimento do apelo para reformar a sentença e 
julgar procedente o pedido inicial e improcedente a reconvenção.

A  Platinum  Trading  S/A  (primeira  apelada)  oferta 
contrarrazões  às  fls.  256/264,  arguindo,  em  sede  de  preliminar,  o 
desentranhamento  dos  documentos  anexados  ao  recurso  apelatório,  sob  o 
argumento  de  desrespeito  ao  Princípio  do  Devido  Processo  Legal.  No  mérito, 
pleiteia a manutenção do decisum de primeiro grau.

A  Wave  Comércio  de  Motos  LTDA  (segunda  apelada) 
apresenta razões contrárias às fls. 266/270, requerendo o desprovimento do apelo e 
a ratificação de todos os termos da decisão.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 276/282, opina pela rejeição 
da  preliminar  e,  no  mérito,  determina  o  prosseguimento  do  feito  sem 
manifestação.

É o relatório.
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V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminar - Juntada intempestiva de documentos

A  Platinum  Trading  S/A/  primeira  apelada,  requereu, 
preliminarmente, o desentranhamento dos documentos anexados na fase recursal, 
ao fundamento de que a juntada ocorreu intempestivamente, ferindo o Princípio 
do Devido Processo Civil.

De acordo com o entendimento da juriprudência pátria, em 
fase  de  apelação,  é  cabível  o  anexo  de  documentos  que  não  se  enquadrem 
naqueles  indispensáveis  à  propositura  da  ação  e  apresentem  cunho 
exclusivamente  probatório,  com  a  finalidade  apenas  de  esclarecer  os  eventos 
narrados, desde que seja garantido o contraditório e inexista o indício de má-fe.

Vejamos:

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE. 
PRELIMINAR.  JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  EM  APELAÇÃO. 
POSSIBILIDADE. DISCUSSÃO DE PROPRIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. 
VIA INADEQUADA.  De  acordo  com  entendimento  desta  Corte  de 
Justiça  e  do  e.  Superior  Tribunal  de  Justiça,  é  possível, 
excepcionalmente,  a  juntada  de  documentos  em  sede  de  recurso  de 
apelação,  quando  observado  o  princípio  do  contraditório  e  os 
documentos  juntados  sejam  acerca  de  fatos  já  alegados.  As  ações 
possessórias não são a via adequada para discutir a propriedade do bem 
vindicado.
(TJ-DF  -  APC:  20110310299212  DF  0030369-22.2011.8.07.0001,  Relator: 
ESDRAS NEVES, Data de Julgamento: 13/08/2014, 6ª Turma Cível, Data 
de Publicação: Publicado no DJE : 26/08/2014 . Pág.: 194)

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA  EM 
RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE  DIVERGÊNCIA.  QUESTÕES 
DISTINTAS.  PRETENSÃO  DE  REEXAME  DO  ESPECIAL. 
INCABIMENTO.  1.  A  divergência  autorizativa  dos  embargos  de 
divergência é a que tem sede no título jurídico da questão, constituindo-
se  o  fato,  como  julgado  nas  instâncias  ordinárias,  na  sua  identidade 
essencial, no elemento comum dos acórdãos em divergência. 2.  Inexiste 
divergência  jurisprudencial  a  ser  dirimida  entre  o  acórdão  que, 
apreciando ofensa aos artigos 397 e 1.102 - A do Código de Processo 
Civil, admite  a  juntada  de  documentos  na  fase  recursal,  desde  que 
respeitado o contraditório e inocorrente a má-fé, e o acórdão que afasta 
alegada violação  do artigo  535  do  Código de  Processo  Civil,  por  não 
haver omissão a respeito da questão relativa à juntada de documentos 
após a prolação da sentença, nada decidindo, pois, acerca do cabimento 
em si da juntada de documentos na fase recursal. 3. Agravo regimental 
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improvido. (STJ; AgRg-EREsp 1.042.646; Proc. 2011/0011692-3; RJ; Corte 
Especial;  Rel.  Min.  Hamilton  Carvalhido;  Julg.  04/05/2011;  DJE 
24/05/2011) 

Forte em tais razões, rejeito a preliminar.

Mérito

Os  pontos  controvertidos  do  presente  apelo  cingem-se 
quanto à ocorrência ou não de uma pane elétrica na moto do autor/apelante e a 
sua  relação  de  causalidade  com  o  acidente  que  o  recorrente  sofreu,  além  do 
suposto débito decorrente do conserto do veículo.

Pois bem.

Consta do caderno processual que em 06 de julho de 2008 
Wagner Alexsandro, ao conduzir a motocicleta, colidiu no acostamento e sofreu 
fratura externa no ombro direito.

O apelante sustenta que o acidente foi ocasionado por um 
problema no retificador do veículo, peça que havia sido substituída em 01 de julho 
daquele ano pela Assistência autorizada da Fabricante.

Ocorre  que,  em análise  dos  autos,  não  vislumbro  o  liame 
causal entre o sinistro e o defeito apontado pelo recorrente, requisito indispensável 
à responsabilidade civil, que objetiva a  repararação do dano que tenha levado a 
diminuição  do  bem  jurídico  da  vítima,  podendo  este  ser  material,  causado 
diretamente ao ofendido ou ao seu patrimônio, ou ainda imaterial, causado a  sua 
personalidade, honra, imagem e liberdade.

Como bem delineado pelo magistrado singular, inexiste no 
conjunto probatório encartado aos autos elementos que respaldem a relação de 
causa e efeito entre o defeito no retificador e a colisão da motocicleta com o meio-
fio.

Em que pese o apelante alegar, em suas razões recursais, a 
existência  de uma perícia  técnica  da Polícia Rodoviária Federal  confirmando a 
causa do acidente como decorrência de uma pane elétrica da motocicleta, verifico 
que, junto ao acervo probatório, há apenas um Boletim de Acidente de Trânsito da 
PRF (fls 31/34) que descreve o histórico de retificações, as condições da rodovia no 
momento do sinistro, os meios de transportes envolvidos, os graus de avarias e 
monta de danos do veículo, os condutores comprometidos e, por fim,  a narrativa 
da ocorrência. Esta última, encontra-se descrita nos seguintes termos:
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“O V1 seguia  o fluxo quando devido a um defeito elétrico,  o  farol  se 
apagou, o condutor tentou parar no acostamento, mas devido a escuridão 
acabou colidindo contra o meio-fio e caindo fora da pista.” (fl. 34)

Como  pode-se  observar,  o  boletim  não  possui  qualquer 
conclusão e  tem por  encerramento apenas  o  relato  do motorista  envolvido  no 
acidente. Feito este registro, resta claro a inexistência de uma perícia técnica da 
PRF e de provas que embasem a narrativa do recorrente.

Conforme explanado anteriormente, é necessário verificar a 
existência do nexo causal, entre o fato ilícito e o dano produzido, para que seja 
admitida a obrigação de indenizar, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse sentindo, colaciono o recente julgado do Tribunal de 
Justiça de Minas Gerais.

AÇÃO  DE  REPARAÇÃO  DE  DANOS.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
ABALROAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA  CULPA. 
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, I DO CPC. 
SENTENÇA MANTIDA.  No direito privado, a responsabilidade civil, 
consubstanciada no dever de indenizar, advém do ato ilícito, resultante 
da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao 
respectivo titular, exigindo o pedido indenizatório a caracterização da 
responsabilidade  aquiliana,  que  imprescinde  da  prova  da  ação  ou 
omissão,  dolosa ou culposa,  do agente,  além do nexo causal  entre o 
comportamento danoso e a lesão que resultará, características estas que 
se assentam na teoria subjetiva ou da culpa. -Propondo uma das partes 
provar  que o acidente noticiado nos autos se  deu por  culpa da outra 
parte,  deve fazer  prova cabal  de  suas alegações,  por  se  tratar  de  fato 
constitutivo de seu direito, consoante inteligência do art. 333, I, do CPC. 
-O Boletim de Ocorrência, não é bastante a possibilitar a conclusão acerca 
da culpa do condutor do veículo  réu.  (TJMG; APCV 1.0024.12.118743-
9/001; Rel. Des. Wanderley Paiva; Julg. 17/12/2014; DJEMG 19/12/2014)

Neste norte, insta salientar que, nos termos do art. 333, I, do 
CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito. 
Todavia, no presente caso, este não se desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

In verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.
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Esse é o entendimento desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 
E MATERIAIS. AGRESSÕES FÍSICAS E PSICOLÓGICAS PROMOVIDAS 
POR  FUNCIONÁRIOS  DE  ESTABELECIMENTO  COMERCIAL 
DECORRENTE  DE  ACUSAÇÃO  DE  FURTO. AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DA AUTORA. INTELIGÊNCIA 
DO ART. 333, INCISO I, DO CPC. DESPROVIMENTO. Segundo o art. 
333, inciso I do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato 
constitutivo do seu direito. Dessa forma, não produzindo a demandante 
provas que confirmem o alegado, não há como julgar procedente seu 
pedido. (TJPB; AC 0000322-91.2010.815.2001; Segunda Câmara Especializada  
Cível; Rel. Juiz Conv. João Batista Barbosa; DJPB 17/02/2014) 

Ressalte-se que não há que se falar em inversão do ônus da 
prova, ao argumento de que o apelante é hipossuficiente na relação de consumo, 
porquanto sequer  trouxe aos autos prova mínima do direito que alega.

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

No  tocante  ao  possível  débito  decorrente  do  conserto  do 
veículo,  verifico  que  a  Wave  Comércio  de  Motos  LTDA também  deixou  de 
comprovar os fatos alegados no momento em que ajuizou a reconvenção de fls. 
75/78. Na narrativa da sua peça apenas afirmou o autor retirou a motocicleta da 
empresa de forma duvidosa, ludibriando o atendente Rodrigo de Lima Batista. 
Entretanto,  não  trouxe  ao  caderno  processual  embasamento  suficiente  que 
demonstrasse veracidade nos fatos descritos.

Em  contrapartida,  o  apelante  sustenta  que  o  veículo  fora 
retirado da oficina autorizada em razão da liberação sem ônus  pelo gerente. 

Vale frisar que a empresa juntou aos autos como prova uma 
ordem de serviço com o valor total do conserto (fl. 97), o que não é um elemento 
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capaz de comprovar o alegado. Além do mais, é de bom alvitre ressaltar que a 
empresa sequer requereu a oitiva do funcionário que fora supostamente enganado 
para comprovar as suas afirmações.

Nesses  termos,  a  sentença deve ser  reformada no que diz 
respeito à incumbência do autor em relação ao pagamento do conserto da moto, 
porquanto não restou comprovada a retirada da motocicleta de forma indevida.

Com essas  considerações, rejeito  a  preliminar  de  juntada 
intempestiva de documentos e, no mérito,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO 
APELO para julgar improcedente a reconvenção, mantendo os demais termos da 
sentença.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de  abril  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, a Exma. Desa. Morais 
Guedes (relatora), o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, Juiz convocado para substituir 
o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides e a Exma. Dra. Vanda Elisabeth 
Marinho,  Juíza  convocada  para  composição  do  quórum.  Presente  à  sessão,  o 
Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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