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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0024740-49.2010.815.0011
ORIGEM: 2ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Fundação Parque Tecnológico da Paraíba
ADVOGADO: Bruno Apolinário Farias
APELADO: Rhana Carga Internacional Ltda.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE
PROVA DE FATO CONSTITUTIVO PELO AUTOR. ÔNUS QUE LHE
COMPETE.  INTELIGÊNCIA DO ART.  333,  INCISO I,  DO CPC.
PROVAS  JUNTADAS  NA  FASE  RECURSAL.  DOCUMENTO
EXISTENTE E À DISPOSIÇÃO DA PARTE AUTORA DURANTE A
INSTRUÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONHECIMENTO.
PRECEDENTES  DO  STJ  E  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- Do  STJ:  “É  da  parte  autora  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos de seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC.”
(AgRg  no  AREsp  665.862/MG,  Rel.  Ministro  RAUL  ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe 16/09/2015).

- Do STJ: “Os documentos indispensáveis à propositura da ação
(CPC,  art.  283)  ou  os  fundamentais/substanciais  à  defesa
devem ser apresentados juntamente com a petição inicial  ou
contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a
juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não
sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer
prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397).”
(REsp  1262132/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,



AP n. 0024740-49.2010.815.0011                                                                                                         2

QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015).

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento à apelação.

A  FUNDAÇÃO PARQUE  TECNOLÓGICO  DA  PARAÍBA  interpôs
apelação cível contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação declaratória
movida  em desfavor  de  RHANA CARGA INTERNACIONAL  LTDA,  julgou
improcedente o pedido inicial.

A autora alegou que contratou a empresa promovida para fazer
o transporte de equipamento comprado no exterior e que, ao receber dito
material, ele apresentava avaria ocorrida durante o transporte.

Com isso, requereu que fosse declarada a responsabilidade da
empresa Rhana Carga Internacional  Ltda pela avaria,  condenando-a ao
pagamento do valor do reparo (R$ 8.972,65).

Na sentença de f. 62/64 o Magistrado decidiu pela ausência de
prova do dano alegado, bem como da responsabilidade da transportadora
pela suposta avaria, conforme se denota da ementa a seguir transcrita:

CIVIL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS  ALEGADOS.  DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS  INDEVIDOS.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu
direito.  Omisso na satisfação deste dever,  a improcedência da sua
pretensão é de rigor. 

Inconformada com o decisum, a Fundação Parque Tecnológico
da Paraíba apelou (f. 66/71), aduzindo que os e-mails enviados por Rhana
Carga  Internacional  Ltda  faz  prova  de  que  a  referida  transportadora
reconheceu sua responsabilidade pela avaria do equipamento e, inclusive,
prontificou-se  a  efetuar  o  pagamento  pelo  conserto.  Para  fazer  prova
dessa argumentação, a recorrente colacionou, quando da interposição da
apelação, cópias desses e-mails.

Sem contrarrazões, diante da revelia da promovida (f. 51).
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A Procuradoria de Justiça, no parecer de f. 89/91, opinou pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

             VOTO: Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
            Relator

A  Fundação  Parque  Tecnológico  da  Paraíba,  por  meio  do
documento de f.  26/30,  fez  prova de que contratou a empresa Rhana
Carga Internacional Ltda para fazer o desembaraço e o transporte de uma
máquina extrusora adquirida na Alemanha.

No entanto, conforme asseverado pelo Juiz sentenciante, não
há prova nos autos de que o referido equipamento tenha sofrido avaria no
decorrer desse transporte.

Há um comprovante de prestação de serviço (f. 33), referente
ao  conserto  realizado  na  máquina  extrusora,  mas  tal  documento  é
inservível para comprovar que o dano ocorreu durante o transporte, pois a
COPERION,  responsável  pelo  reparo,  cobrou  o  serviço  da  própria
Fundação Parque Tecnológico da Paraíba. Ora, se o serviço tivesse sido
solicitado e autorizado pela Rhana Carga Internacional Ltda, a fatura do
conserto teria ido direto para ela.

No ofício de f.  31/32, o Diretor Adjunto da Fundação Parque
Tecnológico  da  Paraíba  solicitou  que  Rhana  Carga  Internacional  Ltda
efetuasse o pagamento do conserto realizado pela COPERION, mas tal
documento produzido unilateralmente não é suficiente para comprovar a
responsabilidade da referida transportadora pelo dano.

A legislação vigente é clara ao estabelecer que o ônus da prova
cabe ao autor quanto a fato constitutivo do seu direito,  o que não se
operou na espécie. Acerca do tema, eis a redação do art. 333, inciso I, do
CPC:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; […].

A  jurisprudência  do  STJ  não  destoa  desse  entendimento,
conforme se vê adiante:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  CIVIL.  VÍCIO  DO  NEGÓCIO  JURÍDICO.
NULIDADE  DE  TRANSFERÊNCIA  DE  VEÍCULO.  VÍCIO  DE
CONSENTIMENTO.  ÔNUS DA  PROVA DO AUTOR.  INCIDÊNCIA  DA
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SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. OFENSA AOS ARTS. 389 E 422 DO
CC/2002.  AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte de Justiça consagra orientação
no  sentido  da  necessidade  de  prequestionamento  dos  temas
ventilados  no  recurso  especial,  não  sendo  suficiente  a  simples
invocação da matéria na petição de embargos de declaração. Caberia
ao recorrente, na hipótese, alegar violação ao art. 535 do Código de
Processo Civil, providência, todavia, da qual não se incumbiu. Incide,
pois, na espécie, a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. 2. É
da parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de
seu direito, nos termos do art. 333, I, do CPC. Assim, no caso
em  comento,  pretendendo  o  autor  a  declaração  de  nulidade  da
transferência  do  veículo,  caberia  a  ele  demonstrar  o  vício  de
consentimento que contaminou o negócio jurídico celebrado com os
recorridos.  3.  Na  hipótese,  a  conclusão  firmada  pelo  Tribunal
estadual, quanto à inexistência de vício no negócio jurídico que viesse
a demonstrar irregularidades na transferência do veículo, não pode
ser afastada nesta instância especial, pois demandaria nova análise
do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7
do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.1 

Apesar da revelia da empresa promovida, a ausência de prova
dos fatos alegados na inicial leva à improcedência do pedido.

Ademais,  as  provas  apresentadas  no  ato  de  interposição  da
apelação, ou seja, depois da sentença, não podem ser analisadas nesta
instância, pois se trata de documentos que já existiam no momento da
instrução processual e, inclusive, em poder da autora.

Nos termos dos arts. 396 e 397 do CPC, o documento essencial
para a defesa deverá ser apresentado quando da contestação ou quando
articulados os fatos. Vejamos:

Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial (art. 283), ou a
resposta (art. 297), com os documentos destinados a provar-lhe as
alegações.

Art.  397.  É  lícito  às partes,  em qualquer  tempo,  juntar  aos autos
documentos  novos,  quando  destinados  a  fazer  prova  de  fatos
ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram
produzidos nos autos.

Os  e-mails que a  parte  apelante  juntou  ao  processo  com a
apelação são de 2011, enquanto que a sentença foi proferida em 2012.
Além disso, um dos correspondentes na troca das mensagens eletrônicas
eram os representantes da recorrente (f. 73/77).

1 AgRg no AREsp 665.862/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/08/2015, DJe
16/09/2015.
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Dessa forma, não se tratando de documento novo ou que era
impossível  de  ser  obtido  antes  da  prolação  da  sentença,  as  provas
colacionadas à apelação não podem ser apreciadas.

Eis decisão do STJ nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL  CIVIL  E  DO CONSUMIDOR.  JUNTADA DE
DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE.
DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO
OU  FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS  À  DEFESA.  NÃO
CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO
CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART.
368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO
E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE
VEÍCULO  AUTOMOTOR.  ROUBO.  ACIONAMENTO  DO  SISTEMA  DE
BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO
CONTRATADO.  CLÁUSULA  CONTRATUAL.  AMBIGUIDADE.
INTERPRETAÇÃO  FAVORÁVEL  AO  ADERENTE/CONSUMIDOR.  ART.
423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC.
CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  QUE  DEVEM  SER  SEMANTICAMENTE
CLARAS  AO  INTÉRPRETE.  CONSUMIDOR.  HIPOSSUFICIÊCIA
INFORMACIONAL.  1.  Os  documentos  indispensáveis  à
propositura  da  ação  (CPC,  art.  283)  ou  os
fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados
juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art.
396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a
interposição  de  recurso  de  apelação,  não  sendo  o  caso
também de documento novo ou destinado a fazer prova de
fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). (…).2 

E deste Tribunal de Justiça:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.
DOCUMENTO  JUNTADO  NA  FASE  RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE  DE  SUA PRODUÇÃO  NA FASE  PRÓPRIA
NÃO DEMONSTRADA.  INADMISSIBILIDADE.  PAGAMENTO DO
DÉCIMO  TERCEIRO  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL  RETIDOS.
POSSIBILIDADE.  REDISCUSSÃO  DA  MATÉRIA.  MEIO  ESCOLHIDO
IMPRÓPRIO. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.  É defesa a juntada,
em  fase  recursal,  de  documentos  que  preexistiam  ao
juizamento da ação e que poderiam ter sido coligidos com a
inicial ou produzidos na fase instrutória. Somente é possível
a  apresentação  de  documentos  em  sede  recursal  quando
forem  novos,  destinados  a  fazer  prova  de  fatos  ocorridos
depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que foram
produzidos  nos  autos  (art.  397  do  CPC). Os  Embargos
Declaratórios têm a finalidade de esclarecer pontos omissos, obscuros

2 REsp  1262132/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE  SALOMÃO,  QUARTA  TURMA,  julgado  em 18/11/2014,  DJe
03/02/2015.
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ou contraditórios existentes na decisão, não servindo para reexame
de matéria decidida.3 

Por último, a autora/apelante não pode alegar cerceamento de
defesa,  notadamente  quanto  à  produção  de  provas,  uma vez  que  ela
própria  requereu  o  julgamento  antecipado  da  lide  (petição  de  f.  53),
demonstrando, assim, estar satisfeita com as provas até então produzidas.

Diante dessas considerações, nego provimento à apelação,
mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição  limitada,  em  substituição  à  Excelentíssima
Desembargadora MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA)
e com o Excelentíssimo Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

Juiz Convocado ONALDO ROCHA DE QUEIROGA
                         Relator

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00009738620108150041, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator:
Des. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 10-02-2015.
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