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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍNCULO LABORAL.
ÔNUS  QUE  COMPETIA  À  PARTE  AUTORA.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA. PRINCÍPIO  DO
LIVRE  CONVENCIMENTO  MOTIVADO.
REJEIÇÃO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  “O  magistrado  é  o  destinatário  da  prova,
competindo  às  instâncias  ordinárias  exercer  juízo
acerca da suficiência das que foram produzidas, nos
termos  do  art.  130  do  CPC/73”.  (STJ  -  AgRg  no
AREsp:  213791  SP  2012/0163427-5,  Relator:
Ministro  JOÃO  OTÁVIO  DE  NORONHA,  Data  de
Julgamento:  20/06/2013,  T3  -  TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 01/07/2013).

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados.

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER O RECURSO APELATÓRIO, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 112.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  HÉLIO ALVES DA

SILVA  contra  Sentença  de  fls.  70/71  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da

Comarca de Araruna que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do

ESTADO DA PARAÍBA, julgou improcedente o pedido autoral, por entender que
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o Promovente não se desincumbiu do ônus da prova, conforme art. 373, I, do

CPC/15.

Em  suas  razões,  fls.  73/80,  o  Apelante  sustenta  que  a

Demanda não poderia ter sido julgada de forma antecipada, ocasionando o

cerceamento do direito de defesa. Ao final, pugna pelo provimento do Recurso,

no  sentido  de  se  condenar  o  Apelado  em  todos  os  pedidos  contidos  na

exordial.

Contrarrazões às fls. 82/84, pela manutenção da Decisão.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso (fls. 99/107).

É o relatório. 

VOTO

O  Autor  alega,  em  sua  peça  inicial,  que  laborou  para  o

Demandado como prestador de serviço, na função de Professor, no período de

janeiro  a  maio  de  2005,  deixando  de  receber  o  pagamento  dos  seguintes

títulos: diferença de FGTS, 13º salário e terço de férias proporcional,  assim

como os salários de fevereiro a maio de 2015.

O Juiz de 1º grau julgou improcedente o pedido autoral,  por

entender que o Promovente não se desincumbiu do ônus da prova, conforme

art. 373 do CPC/15.

Pois bem.

O feito não enseja maiores indagações.

Inicialmente,  o  Recorrente  postula  a  anulação  do  Decisum,

alegando cerceamento do direito de defesa, tendo em vista que o magistrado a

quo antecipou o julgamento da demanda.
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A alegação não merece respaldo.

Foi  oportunizada  às  partes  a  especificação  de  provas  que

pretendiam produzir, consoante fls. 65/66, restando a parte Apelante inerte, de

acordo com a certidão de fl. 66v.

Sendo  o  juiz  o  destinatário  da  prova,  cabe  a  ele  avaliar  a

necessidade de sua ampliação. 

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO
EM  RECURSO  ESPECIAL.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  OFENSA  AO  ART.  130  DO  CPC.  NÃO
CONFIGURAÇÃO. SÚMULA N. 7/STJ. 1.  O magistrado
é o destinatário da prova, competindo às instâncias
ordinárias exercer juízo acerca da suficiência das que
foram produzidas, nos termos do art. 130 do CPC. 2.
O  recurso  especial  não  comporta  a  apreciação  de
questões  que  impliquem  reexame  do  conjunto  fático-
probatório  dos  autos.  Súmula  n.  7/STJ.  3.  Agravo
regimental  desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 213791
SP 2012/0163427-5, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA,  Data  de  Julgamento:  20/06/2013,  T3  -
TERCEIRA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
01/07/2013)

O magistrado pode apreciar livremente as provas trazidas aos

autos, faculdade que lhe é conferida pelo artigo 371 do CPC/15, lastreado no

princípio da persuasão racional. 

Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado analisar,

dentre as provas existentes no processo, a que demonstra a verdade real e

escolher a prova que lhe convenceu de acordo com o ideal de justiça.

In casu, o magistrado a quo, de forma cirúrgica, bem identificou

a situação ora delineada, tecendo relevantes considerações, senão vejamos:

“[…] o suposto vínculo não foi  provado a contento, por
meio dos documentos, pois a parte autora não juntou o
suposto contrato celebrado, contracheque de todo o
lapso  informado,  certidão  de  desempenho  de
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atividade,  enfim,  acostou  apenas  documentos
manuscritos e folhas de ponto de origem duvidosa [...]”.
(destaquei).

Assim,  a  alegação  de  cerceamento de defesa  não  merece

prosperar.

Portanto, a Sentença guerreada laborou em acerto.

Ante  o  exposto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,

DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO, mantendo a Decisão de 1º grau

em todos os seus termos.

É o voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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