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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001486-31.2009.815.0351.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Sapé. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Alexandro Santos da Silva – ME. 
Advogado : Maria Carolina Gusmão de Carvalho Rocha.
Apelado : Município de Sapé.
Advogado : Leopoldo Wagner Andrade da Silveira.    

AGRAVO  RETIDO.  AUSÊNCIA  DE
REITERAÇÃO NO APELO. INOBSERVÂNCIA
DO  ART.  523,  §1º  DO  CPC.  NÃO
CONHECIMENTO.

- Considerando que a parte não pleiteou, de forma ex-
pressa, a apreciação do agravo retido nas razões do
apelo, entendo que não merece conhecimento por esta
Corte de Justiça, nos termos do art. 523, §1º, do CPC.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
JUNTADA  DO  ROL  DE  TESTEMUNHAS.
ARTIGO 407 DO CPC. PRAZO PRECLUSIVO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  AUTOR  QUE  NÃO  SE
DESINCUMBIU  DO  ÔNUS  DE  PROVAR  OS
FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  SEU  DIREITO.
NOTAS DE PEDIDO QUE NÃO COMPROVAM
A EFETIVA ENTREGA DAS MERCADORIAS.
ART 333, I, DO CPC. DESPROVIMENTO. 

-  O prazo do artigo 407 da Lei Adjetiva Civil é pre-
clusivo, máxime em decorrência da necessidade de ci-
entificar a parte contrária acerca das pessoas que irão
depor,  oportunizando  que  a  defesa  possa  contra-
ditá-las. 

- O autor não se desincumbiu do ônus de provar suas
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alegações, conforme determina o art. 333, I, do CPC.
Assim, não havendo provas substanciais a embasar o
direito do promovente, não há como julgar procedente
o seu pedido inicial.

- Apelo desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  não conhecer do agravo retido,  à unanimidade. Quanto ao apelo,
rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao recurso, nos termos do voto
do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação Cível  (fls.  56/61) interposta  por
Alexandro Santos da Silva – ME, desafiando sentença (fls. 50/54) prolatada
pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Sapé, nos autos da  Ação de
Cobrança ajuizada pelo ora apelante em face do  Município de Sapé   e do
Fundo Municipal de Saúde de Sapé.

Em sede de exordial, a parte autora alegou, em suma, ter forne-
cido produtos as partes demandadas, sem que estas tenham adimplido com os
respectivos valores.

Aduziu, pois, que as notas de pedidos -  encartadas junto com a
inicial - são hábeis a comprovar o débito, relativos ao fornecimento de gás oxi-
gênio e outros produtos para o Hospital Municipal, no período compreendido
entre 01/10/2008 e 18/12/2008.  

Por fim, pugnou pela procedência da demanda, a fim de que os
promovidos fossem solidariamente condenados ao pagamento do valor de R$
1.767,46 (mil setecentos e sessenta e sete reais e quarenta e seis centavos),
com juros e correção monetária.

Juntou documentos (fls. 05/13). 

Devidamente citado, o Município promovido apresentou con-
testação (fls. 16/19), alegando, em síntese, que as notas de pedidos não prova-
vam o efetivo fornecimento dos produtos pela parte demandante, a qual, a seu
ver, não se desimcubiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu di-
reito. 

Termo de audiência de conciliação às fls. 20/31, por meio do
qual se verifica que as partes não transigiram, tendo o autor pugnado pela pro-
dução de prova testemunhal.

Às fls 43, o autor juntou o rol de testemunhas, o qual, já em
sede de audiência de instrução e julgamento (fls. 46/47), fora indeferido pelo
magistrado de base, porquanto a referida indicação aportou nos autos em perí-
odo inferior ao legalmente estabelecido pelo art. 407 do CPC. Contra tal deci-
são interlocutória, o autor interpôs agravo retido, sustentando ser imprescindí-
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vel a oitiva das testemunhas, em prestígio aos princípios da efetividade do pro-
cesso e da ampla defesa, não obstante o descumprimento do prazo disposto no
referido artigo da Lei Adjetiva Civil.

Decidindo a querela (fls. 50/54), o Juízo a quo julgou improce-
dente o pedido inicial pela ausência de fatos constitutivos do direito do autor.

Irresignado, o promovente interpôs apelação cível (fls. 56/61),
aduzindo, em suma, os mesmos argumentos levantados na exordial, defenden-
do que os documentos encartados nos autos são hábeis a comprovar a entrega
dos produtos,  bem como o débito das  partes promovidas.  Alegou, ainda,  a
ocorrência do cerceamento de defesa, ante o indeferimento do rol de testemu-
nhas arrolados a destempo.  

  Por fim, requereu o provimento do recuro para que fosse jul-
gado procedente o seu pedido inicial, e, em não sendo este o entendimento
adotado, pugnou para que fosse determinada a reabertura da instrução proces-
sual nos autos, com a oitiva das testemunhas arroladas.

Embora intimada, a parte promovida não apresentou contrarra-
zões ao recurso apelatório (fls. 68).

Remetidos os autos à Douta Procuradoria de Justiça, esta pug-
nou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória, ante a ausência
do interesse público primário hábil a ensejar a intervenção do Órgão Ministeri-
al (fls. 73/76).

É o relatório.

VOTO.

Do agravo retido 

Como é cediço, o art.  523, §1º, do CPC determina que não se
conhecerá do agravo retido se a parte não pleitear, expressamente, nas razões
ou na resposta da apelação, sua apreciação pelo Tribunal.

Necessário referir, assim, que o conhecimento e a apreciação da
irresignação retida interposta em audiência pelo promovido, às fls. 46/47, em
face da decisão de fls. 47, não foi requerido junto a esta instância, razão pela
qual dele não conheço.

Da preliminar – Cerceamento de defesa

Consoante  relatado,  alega  o  apelante  a  ocorrência  do
cerceamento de seu direito de defesa, em virtude do indeferimento da oitiva de
suas testemunhas, decorrente da não observância do prazo previsto no art. 407
do Código de Processo Civil. 

Neste  sentido,  reconhece  que  o  prazo  em  disceptação  fora
extrapolado; contudo, defende que, tendo o respectivo rol testemunhal sido
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apresentado cinco dias antes da data da audiência, inexistiu prejuízos para as
partes promovidas, não havendo que se falar em indeferimento da oitiva, em
respeito ao princípio da instrumentalidade das formas. 

Ocorre  que  o  prazo  do  artigo  407  da  Lei  Adjetiva  Civil  é
preclusivo,  máxime  em  decorrência  da  necessidade  de  cientificar  a  parte
contrária acerca das pessoas que irão depor, oportunizando que a defesa possa
contraditá-las. 

 
Logo, tendo o autor encartado o seu rol  testemunhal fora do

decêncio legal, vislumbro, em conformidade com o magistrado de base, a sua
flagrante  intempestividade  e  a  consequente  preclusão  da  oportunidade  de
oitiva das testemunhas, não se configurando o alegado cerceamento de defesa.

Outro  não  é  o  entendimento  consolidado  no  Tribunal  da
Cidadania, senão vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  ANULATÓRIA  DE
ATO  JURÍDICO.  DEFICIÊNCIA  NA
FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO.  SÚMULA Nº
284/STF.  PRAZO  PARA  APRESENTAÇÃO  DO
ROL  DE  TESTEMUNHAS.  CARÁTER
PRECLUSIVO.
1.  O artigo apontado como violado não apresenta
conteúdo  normativo  suficiente  para  fundamentar  a
tese desenvolvida no recurso especial,  o que atrai,
por analogia, a incidência da Súmula nº 284/STF.
2.  A  jurisprudência  desta  Corte  encontra-se
consolidada no sentido de que é preclusivo o prazo
fixado pelo juiz para a apresentação em cartório do
rol de testemunhas (artigo 407 do CPC), de modo
que  deve  ser  indeferida  a  oitiva  das  testemunhas
indicadas  fora  do  prazo  estipulado  pelo  juízo  de
primeiro  grau,  sob  pena  de  tratamento  desigual
entre as partes.3. Agravos regimentais não providos.
(AgRg  no  AREsp  43.477/PR,  Rel.  Ministro
RICARDO  VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA
TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 14/02/2014)”.
(grifo nosso).

Assim, rejeito a preliminar suscitada pelo apelante.

Do mérito:

O apelante alega que as notas de pedidos encartadas aos autos
são suficientes para comprovar a entrega do produtos (gás oxigênio e outros),
e o consequente débito que imputa às partes promovidas. 

No entanto, a meu ver, a menicionada documentação não cria a
obrigação de pagamento pelas partes demandadas. Isso porque em nenhuma
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das  notas  consta  a  assinatura  ou  matrícula  que  indique  o  recebimento  da
mercadoria por funcionário do Hospital de Sapé. 

Destarte,  apesar  da  notas  estarem  assinadas  pelo  suposto
comprador, estas demonstram apenas a formulação do pedido, mas, ressalte-
se, não a entrega dos produtos  às partes demandadas.  

É de se observar, ainda, que nem em realção a formulação do
pedido restou claro que efetivamente fora efetivado pelas partes demandadas,
porquanto, junto às assinaturas das notas, não há a matrícula que vincule o
signatário ao Hospital ou à edilidade promovida. 

Sendo  assim,  considero  absurdo  determinar  que  o  ente
municipal  deva  pagar  por  um  serviço  que  não  foi  prestado  ou  por  uma
mercadoria que não se comprovou a entregua, apenas porque, supostamente,
houve o pedido dos produtos. 

Neste pensar, caberia, a princípio, ao autor recorrente compro-
var o fato constitutivo do seu direito, ou seja, demonstrar que efetivamente en-
tregou as mercadorias (gás oxigênio), conforme preconiza o art. 333, I, do Có-
digo de Processo Civil, o qual passo a transcrever:

“Art. 333. O ônus da prova incube:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;”  (Inciso  I,  do  art.  333,  do  Código  de
Processo Civil).

No processo civil,  onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da parte,
assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da prova.

Discorrendo  acerca  desse  instituto,  assevera  Humberto
Theodoro Junior: 

“Esse ônus consiste na conduta processual  exigida
da  parte  para  que  a  verdade  dos  fatos  por  ela
arrolados seja admitida pelo juiz.
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 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  fato
inexistente (Curso de direito processual civil: teoria
geral  do  direito  processual  e  processo  de
conhecimento.  Rio  de  Janeiro:  Forense,  2009,  p.
420).

No caso dos autos, não houve a comprovação dos fatos consti-
tutivos do direito do autor, devendo a lide ser decidida em seu desfavor, uma
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vez que tinha obrigação de comprovar suas assertivas, mas não o fez:

"O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julga-
mento, cabendo ao juiz, quando da prolação da sen-
tença, proferir julgamento contrário àquele que tinha
o ônus da prova e dele não se desincumbiu". (In Nel-
son Nery Júnior. Código de Processo Civil Comenta-
do e legislação processual civil extravagante, 11 edi-
ção, Editora Revista dos Tribunais, página. 635)

Dessa  forma,  ante  a  inexistência  de  comprovação  dos  fatos
alegados, agiu acertadamente o magistrado de base ao julgar improcedente o
pedido exordial. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NÃO  CONHEÇO do  Agravo
Retido, nos termos do art.  523, §1º, do Código de Processo Civil, rejeito a
preliminar e  NEGO PROVIMENTO AO APELO,  mantendo incólume os
termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. 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, 14 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador – Relator 
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