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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS.  EMENDA  À  INICIAL.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA
ATENDIMENTO  DA  ORDEM  JUDICIAL.
INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCABIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.  CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.

- Ocorre cerceamento do direito de defesa quando
existir  qualquer  limitação  indevida  à  produção  de
provas ou pronunciamento nos autos, ensejando, por
consequência, a nulidade do ato em virtude do que
estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal.

- Embora tenha havido determinação do Juízo a quo
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no  sentido  de  emendar  a  inicial,  não  foi
oportunizado  à  parte  autora  atender  a  referida
ordem judicial,  haja vista não ter sido intimada tal
finalidade.

- Constatada a ocorrência de cerceamento do direito
de  defesa,  deve  ser  anulada  a  sentença  para  que
outra  seja  prolatada,  desta  feita  observando  o
contraditório e a ampla defesa.

Vistos.

Marina  das  Graças  Rosendo  da  Silva moveu  a
presente Ação de Indenização por Danos Morais por falha na prestação de serviço,
em face da OI TNL PCS S/A, pleiteando fixação de indenização a título de danos
morais, alegando, para tanto, falha na prestação dos serviços ofertados pela empresa
de  telefonia  promovida,  concretizada  pela  paralisação  habitual  e  contínua  dos
serviços.

 
Proferido despacho, fl. 28, por meio do qual o Juízo

de primeiro grau determinou a intimação da parte autora para emendar a inicial, sob
pena de indeferimento.

Antes  do  cumprimento  da  citada  determinação
judicial,  a Juíza de Direito  a quo extinguiu o processo sem julgamento do mérito,
consignando os seguintes termos, fls. 32/33:

Assim,  a  par  das  referidas  considerações,  com
fundamento nos arts. 267, I  e 284, parágrafo único,
do  Código  de  Processo  Civil,  declaro  extinto  o
presente processo sem julgamento do mérito.

Inconformada, a autora interpôs Apelação, fls. 34/36,
aduzindo a impropriedade do decisum, sob o argumento de não ter sido considerado
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o pedido referente à inversão do ônus da prova formulado na inicial.  Outrossim,
requer ser declarada a anulação da sentença, a fim de ser reaberta a fase de instrução
processual,  assegurando o direito da parte  ao contraditório e  ao devido processo
legal.

Sem contrarrazões, haja vista a parte sequer ter sido
citada, fl. 38.

A  Procuradoria  de  Justiça,  em  parecer  da  Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes, fls. 43/45, opinou pela anulação da sentença e, por
consequência,  pelo  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de  origem  para  o  devido
processamento.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De logo, ressalto que  a análise da controvérsia por
esta instância recursal se mostra impedida, haja vista a constatação do cerceamento
do direito de defesa da parte autora  , questão que, por constituir matéria de ordem  
pública, reconheço de ofício.

Ora, a Carta Constitucional traz, em seu art. 5º, LV, os
princípios  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  os  quais  conferem  às  partes  do
processo, de forma igualitária, a faculdade de lançarem mão de todos os meios de
prova  em  direito  admitido  com  a  intenção  de  influenciar  na  formação  do
convencimento do Juiz.  Assim, se verificado não ter  sido oportunizado à parte o
cumprimento  de  determinação  judicial,  especialmente  quando  a  providência  é
decisiva para resolução do litígio, haverá flagrante afronta ao contraditório e a ampla
defesa da parte prejudicada.

Com efeito,  nos  termos do  art.  284,  do  Código de
Processo Civil, “Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os requisitos
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exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende, ou a complete,
no prazo de 10 (dez) dias.” 

Atendendo  ao  enunciado  no  referido  dispositivo
legal,  a  Juíza  de  Direito  a  quo determinou  a  intimação  da  parte  autora  para,
querendo, emendar a inicial,  juntando a documentação comprobatória da relação
jurídica entre os litigantes, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de indeferimento, fl.
28. Ocorre que, antes de ser expedida a intimação da parte autora para tal finalidade,
foi  declarada  a  extinção  do  processo,  com  fundamento  nos  arts.  267,  I,  e  284,
parágrafo único, todos do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, entende a jurisprudência pátria que “A
teor do art. 284, do CPC, o indeferimento da petição inicial pressupõe, primeiro, a
prévia  intimação da parte  autora para emendá-la,  quando o vício for  sanável,  e,
segundo, o desatendimento do despacho exarado neste sentido pelo magistrado. O
descumprimento  destas  etapas  configura  cerceamento  de  defesa  e  ofensa  ao
princípio da inafastabilidade da jurisdição.” (TJMT; RN 132623/2012; Porto Alegre do
Norte; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Maria Aparecida Ribeiro; Julg. 21/01/2014;
DJMT 29/01/2014; Pág. 23).

Na mesma direção:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  EXECUÇÃO  DE
TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  AUSÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  DO  AUTOR  PARA  EMENDA  A
INICIAL. ERRO DE PROCEDIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO, COM A ANULAÇÃO
DA  SENTENÇA  OBJURGADA.  1)  Para  o  regular
indeferimento  da  petição  inicial,  seja  porque  não
foram  atendidos  os  requisitos  exigidos  nos  artigos
282  e  283  do  CPC,  ou  porque  não  verificados  os
requisitos constantes do artigo 295, parágrafo único,
do  mesmo  diploma  legal,  dificultando,  assim,  o
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julgamento do mérito, deverá ser concedida a prévia
oportunidade  de  emenda  pelo  autor,  conforme
disposto no artigo 284 do mesmo Diploma Legal.  2)
No caso vertente, o autor/apelante não foi intimado
para  emendar  a  peça  exordial.  O  cerceamento  da
opotunização  sanatória  de  vícios,  ocasionado  nos
autos,  configurou  a  supressão  de  uma  etapa
processual que necessariamente deveria acontecer,
pois o direito a emendar a petição inicial, configura-
se direito subjetivo do autor, qual seja, direito de
defesa, tal como previsto no artigo 5º, incisos XXXV
e LV da  CF/88.  Em razão da não observância  dos
preceitos  legais  narrados  alhures,  quando  do
indeferimento da petição inicial na origem, verifica-
se  que  a  extinção  do  processo  se  deu  de  forma
prematura e, por isso, respeitosamente, a sentença
singular  não  encontra  agasalho  no  sistema
processual vigente, com o que, a desconstituição é
impositiva.  3)  Recurso conhecido e provido, com a
anulação da sentença impugnada e o retorno do feito
a instância de origem para o regular prosseguimento.
(TJES;  APL  0032128-52.2012.8.08.0035;  Terceira
Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa;
Julg. 13/05/2014; DJES 22/05/2014).

Sendo assim, não tendo a parte sido intimado para
atendimento do despacho de fl.  28,  forçoso reconhecer,  de ofício, a ocorrência de
cerceamento de defesa e a necessidade de anulação da sentença. Por consequência,
fica prejudicada a análise das questões suscitadas na apelação.

Ante  o  exposto, DE  OFÍCIO,  RECONHEÇO  O
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA DA PARTE, para anular a sentença
hostilizada,  devendo  o  processo  retornar  à  unidade  de  origem,  a  fim  de  ser
oportunizado à parte autora emendar a inicial, nos termos do despacho de fl. 28. Por
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conseguinte, julgo prejudicado o recurso.

P. I.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                               Relator
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