
PODER JUDICIÁRIOPODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBATRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOSGAB.  DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000295-30.2014.815.0171
RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
APELANTE : José Leandro Martins de Araújo 
ADVOGADO : Sebastião Araújo de Maria 
APELADOS : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
ADVOGADO : Samuel Marques Custódio de Albuquerque
ORIGEM : Juízo da  2ª Vara da Comarca de Esperança
JUIZ (A) : Ana Carmem Pereira Jordão Vieira 

APELAÇÃO  CÍVEL.   AÇÃO  DE COBRANÇA  DE
SEGURO  DPVAT.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
IMPROCEDENTE O PEDIDO POR NÃO RESTAR
PROVADO O DIREITO AUTORAL.  INEXISTÊNCIA
DE INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA IMPUGNAR A
CONTESTAÇÃO  E  PARA  PRODUZIR  PROVAS.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
NULIDADE DA SENTENÇA. 

-  Vislumbro  cerceamento  de  defesa,  que,  embora
não  tenha  sido  alegado  pela  parte,  pode  ser
reconhecido de ofício,  por se tratar de matéria de
ordem  pública,  como  defendeu  o  Ministro
BENEDITO  GONÇALVES,  no  RMS  33.494/PR,
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  17/05/2012,  DJe
22/05/2012.

- No caso, não houve intimação da parte contrária
para impugnar a contestação nem, tampouco, para
informar  as  provas  que  pretendia  produzir.
Entretanto, a magistrada entendeu que o Autor não
conseguiu provar suas alegações. Vê-se, assim, que
não  foi  oportunizada  a  possibilidade  de  produção
dos elementos de prova, acarretando cerceamento
de defesa. 

 Se o próprio juízo entendeu que não existiam
elementos  suficientes  para  demonstrar  o  direito
autoral, há de se presumir que eles seriam úteis no
contexto  da  lide,  de  modo  que  a  ausência  de
intimação  para  produção  de  provas  configura
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cerceamento de defesa, o que enseja a nulidade do
processo a partir do ato viciado.  

Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Leandro Martins

de Araújo contra a sentença de fls.34/35, verso, que julgou  improcedente o

pedido exordial.

Na Apelação de fls.38/41, alega que o ônus da prova cabe ao

Apelado e que a sentença não observou as regras consumeristas. Requereu,

ao final, o provimento do recurso.

Contrarrazões às fls.44/49.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.56/58)

É o relatório.

DECIDO

 

Vislumbro cerceamento de defesa, que, embora não tenha sido

alegado pela parte, pode ser reconhecido de ofício, por se tratar de matéria de

ordem pública, como defendeu o Ministro BENEDITO GONÇALVES, no RMS

33.494/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012, DJe 22/05/2012.

Não  houve  intimação  da  parte  contrária  para  impugnar  a

contestação nem, tampouco, para informar as provas que pretendia produzir.

Entretanto,  a  magistrada entendeu que o  Autor  não conseguiu provar  suas

alegações.

Vê-se,  assim,  que  não  foi  oportunizada  a  possibilidade  de

produção dos elementos de prova, acarretando cerceamento de defesa. 
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Se  o  próprio  juízo  entendeu  que  não  existiam  elementos

suficientes para demonstrar o direito autoral, há de se presumir que eles seriam

úteis no contexto da lide, de modo que a ausência de intimação para produção

de  provas  configura  cerceamento  de  defesa,  o  que  enseja  a  nulidade  do

processo a partir do ato viciado. 

Diante  do  cada  vez  maior  sentido  publicista  que  se  tem

atribuído ao processo contemporâneo, o juiz deixou de ser mero espectador

inerte da batalha judicial, passando a assumir posição ativa, que lhe permite,

dentre outras prerrogativas,  determinar a produção de provas,  desde que o

faça com imparcialidade e resguardando o princípio do contraditório.

A iniciativa  probatória  do  julgador  de  segunda  instância,  em

busca  da  verdade  real,  não  está  sujeita  a  preclusão,  pois  "em  questões

probatórias não há preclusão para o magistrado".

Neste sentido, cito diversos precedentes:

“APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  DE
IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  FALTA  DE
INTIMAÇÃO DE TODOS OS DEMANDADOS PARA SE
MANIFESTAREM SOBRE O LAUDO PERICIAL. PROVA
PERICIAL  REALIZADA  ANTES  DA  CITAÇÃO  DE
TODOS OS RÉUS. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE
ESPECIFICAÇÃO  DE  PROVAS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. I-  O direito
fundamental  à  prova  envolve  as  seguintes  situações
jurídicas: o direito de produzir prova; o direito de participar
da produção da prova; e o direito de manifestar-se sobre
a prova produzida. Ii- na espécie, que envolve questões
não  só  de  direito,  como  também  de  fato,  a  falta  de
determinação de especificação de provas, a realização da
prova pericial antes da citação de um dos réus, somado à
ausência  de  determinação  para  que  todos  os
demandados  se  manifestassem  sobre  a  perícia,  vícios
esses  que  decorreram  da  inobservância  pelo  julgador,
desde o início do processo, do procedimento especial da
ação  civil  pública  de  improbidade  administrativa,
acabaram por  violar  o  direito  fundamental  à  prova  em
todas  as  suas  vertentes,  sendo  imperativa,  por
conseguinte,  a cassação da sentença e a anulação do
feito desde a fase de saneamento. Iii- o cerceamento de
defesa, constituindo matéria de ordem pública, pode ser
reconhecido  a  qualquer  tempo,  em  qualquer  grau  de
jurisdição,  e  de  ofício,  inclusive.  Precedentes  dos

3



Apelação Cível nº 0000295-30.2014.815.0171

tribunais  superiores.  Sentença  cassada  de  ofício.
Processo  anulado  desde  a  fase  de  saneamento.
Recursos  de  apelação  prejudicados.  (TJGO;  AC
0196844-20.2002.8.09.0100;  Luziânia;  Primeira  Câmara
Cível; Rel. Des. Orloff Neves Rocha; DJGO 10/09/2014;
Pág. 121)”

“Ação  de  indenização  por  dano  moral  resultante  de
acidente de trânsito.  Sentença que julga improcedente
o pedido,  ao  fundamento  de  não  terem os  autores
comprovado  o  fato  constitutivo  de  seu  direito.
Indeferimento,  contudo,  da  prova  oral  por  eles
requerida,  ante  o  julgamento antecipado do mérito.
Cerceamento  de  defesa  configurado.
Reconhecimento  de  ofício.  Nulificação  da  sentença
que, portanto, se impõe. Recurso prejudicado. (TJPR;
ApCiv 1206373-7; Londrina; Terceira Câmara Cível; Rel.
Juiz  Conv.  Fernando  Antônio  Prazeres;  DJPR
14/10/2014; Pág. 57)”

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.  LAUDO
PERICIAL  COMPLEMENTAR.  INTIMAÇÃO  DA  PARTE
RÉ.  AUSÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  1.
Impõe-se reconhecer, de ofício, a nulidade da sentença,
por  cerceamento  de  defesa,  na  hipótese  em  que  se
verificar a ausência de intimação da parte ré/apelada para
se  manifestar  acerca  de  laudo  pericial  complementar,
quando  o  conteúdo  da  perícia  for  relevante  para
julgamento  da  demanda  neste  segundo  grau  de
jurisdição.  2.  Apelação  cível  conhecida  e  julgada
prejudicada,  ante  o  reconhecimento,  de  ofício,  da
nulidade da sentença. 2. (TJPR; ApCiv 1216508-3; Santo
Antônio do Sudoeste; Décima Quinta Câmara Cível; Rel.
Des. Luiz Carlos Gabardo; DJPR 06/11/2014; Pág. 255)”

“AGRAVO  RETIDO.  AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO
DE  CONTA  CORRENTE.  ORDEM  DE  EXIBIÇÃO.
FIXAÇÃO  DE  PENALIDADE  PARA  O
DESCUMPRIMENTO.  INTERESSE  RECURSAL.
AUSÊNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO.  ARGUIÇÃO  DE
NULIDADE  DA  DECISÃO.  FUNDAMENTAÇÃO
ADEQUADA.  RAZÕES  DE  CONVENCIMENTO
EXPOSTAS.  ORDEM DE EXIBIÇÃO.  PRAZO FIXADO.
ADEQUAÇÃO.  1.  Carece de interesse recursal  a  parte
que  se  insurge  contra  penalidade  que  somente  será
aplicada eventualmente, em momento posterior, em caso
de  descumprimento  da  ordem judicial  exarada.  2.  Não
viola  o  dever  de  motivação  das  decisões  judiciais,
preconizado  no  art.  93,  IX,  da  Constituição  Federal,  a
decisão na qual o magistrado expõe as razões do seu 2
convencimento  de  forma  clara  e  objetiva,  ainda  que
sucintamente, em relação a todas as questões debatidas
pelas  partes.  3.  A  dilação  do  prazo  para  exibição  de
documentos pedidos pela parte autora apenas se justifica
quando  o  réu  apresenta  argumentos  concretos  a
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evidenciar a impossibilidade do cumprimento da medida
no termo fixado na decisão. 4. Agravo retido parcialmente
conhecido e,  nessa parte,  não provido.  Apelação  cível.
Ação revisional. Contrato de conta corrente. Julgamento
antecipado.  Controvérsia.  Circunstâncias  de fato.  Prova
existente.  Insuficiência.  Cerceamento  de  defesa.
Configuração. Nulidade da sentença. Reconhecimento de
ofício.  Possibilidade.  1.  O  julgamento  antecipado  da
lide,  nas circunstâncias em que há controvérsia  de
fato não solucionada pelos elementos de prova até
então existentes nos autos, implica cerceamento de
defesa  e  enseja  a  anulação  da  sentença.  2.  Por  se
tratar  de  matéria  de  ordem  pública,  a  nulidade  da
sentença,  por  cerceamento  de  defesa,  pode  ser
reconhecida  de  ofício.  3  3.  O  reconhecimento  da
nulidade  da  sentença  por  cerceamento  de  defesa
prejudica o exame de recurso de apelação em que se
discutem  as  demais  questões  nela  decididas.  4.
Apelação  cível  conhecida  e  julgada  prejudicada,  ante
reconhecimento,  de  ofício,  da  nulidade  da  sentença.
(TJPR;  ApCiv  1216226-6;  Londrina;  Décima  Quinta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Luiz  Carlos  Gabardo;  DJPR
16/10/2014; Pág. 192) “.

Outrossim,  diversamente  do  que  afirmou  a  magistrada  em

audiência, não se trata de matéria unicamente de direito.

 
Diante de todos os fundamentos expostos, anulo, de ofício, a

sentença,  a  partir  da  fl.33,  para  que  as  partes  sejam  intimadas  para

informar as provas que pretendem produzir.

P.I. 

João Pessoa,       de abril de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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