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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  RESCISÃO 
CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. REQUERIMENTOS 
DOS  LITIGANTES  PARA A REALIZAÇÃO  DE  PERÍCIA 
NÃO APRECIADOS PELO MAGISTRADO. JULGAMENTO 
ANTECIPADO DA LIDE.  FUNDAMENTAÇÃO COM BASE 
NA  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DOS  FATOS 
ALEGADOS.  ACOLHIMENTO.  SENTENÇA  ANULADA. 
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA 
O TRÂMITE INSTRUTÓRIO REGULAR. 

-  Não  é  caso  de  incidência  do  art.  330  quando,  sendo 
necessária a produção de provas, o juiz deixa de deferí-las, 
proferindo  desde  logo  a  sentença.  Ocorre,  neste  caso, 
cerceamento de defesa e, por consequência, a sentença deve 
ser anulada.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
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do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em,  acolher a preliminar de 
cerceamento de defesa para anular a sentença, nos termos do voto da relatora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelações  Cíveis interpostas  pela  CBPEX  – 
Consultoria Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão  e por Ângela Rodrigues 
Aguiar contra  sentença (fls.  368/381)  prolatada  pelo  Juízo  da 8ª  Vara  Cível  da 
Comarca  da  Capital  que,  nos  autos  da  Ação  de  Rescisão  Contratual  com 
Reparação de Danos Materiais e Morais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de 
Antecipação de Tutela,  ajuizada pela CBPEX, julgou parcialmente procedente a 
demanda principal e, rejeitada a preliminar, também acolheu em parte os pleitos 
lançados na Reconvenção, nos seguintes termos:

“  Isto posto e mais que dos autos consta, quanto ao pedido principal, 
defiro parcialmente a tutela antecipada perseguida, determinando que a 
promovida  apresente  em  juízo  os  documentos  referentes  a  todos  os 
alunos  matriculados  no  curso  em questão,  ressalvado  os  trabalhos  de 
TCC e  Monografia  que  não lhe  foram entregues  pelos  concluintes  do 
curso.
No  mérito,  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTES  os  pedidos 
exordiais para:
Declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes;
Declarar  como  devidos  os  valores  indicados  na  prestação  de  contas 
apresentada pela promovida, tão somente no que pertine as cobranças r 
notas  fiscais  a  seguir  relacionadas,  além  daquelas  que  não  foram 
impugnadas pela parte autora;  hospedagem (notas fiscais  fls.  50 e  63); 
locação de sala (notas de fls. 51 e 62); combustível (notas de fls. 52, 66 – 
apenas emitida em 30.01.2009 e 81 – emitida em 10.08.2008); material de 
apoio,  telefone  e  energia  (fls.  55,  69/72  e  85);  ajuda  de  custo  (fl.  66);  
alimentação  (fls.  76,  78/79  e  88);  honorários  dos  professores  Simone 
Bérgamo, José Franklin, Homero Gustavo e Antônio Marcos;
Rechaçar pedido de condenação da promovida ao pagamento de danos 
morais e materiais;
Determinar  a  apresentação  dos  documentos  dos  alunos,  assim  como 
posto quando da análise da tutela antecipada.

Quanto ao pedido RECONVENCIONAL, rejeito a preliminar processual 
aventada  e,  no  mérito,  JULGO   PARCIALMENTE  PROCEDENTE  O 
PEDIDO para:

Condenar a reconvinda ao pagamento de danos morais, os quais fixo em 
R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora à base de 1% (um por cento) ao 
mês a partir da citação, além de correção monetária com termo inicial na 
data de hoje (Súm. 362 do STJ);
Condenar a reconvinda ao pagamento de danos materiais,  referente ao 
pagamento de multa por quebra do contrato de  locação de salas, cujo 
valor deve observar a quantia cobrada pelo aluguel de três salas, por mês, 
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durante  o  período  de  março  a  dezembro/2009,  bem  como  a  quantia 
indicada na planilha de fl. 194, referente ao aluguel de sala para escritório 
no período já mencionado. O valor total deverá ser acrescido de juros de 
mora à base de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, além de 
correção monetária com termo inicial na data de pagamento;
Rejeitar o pedido de condenação ao pagamento de lucros cessantes e de 
repetição de indébito.
Extingo, pois, o feito com resolução do mérito, a teor dos arts. 269, I, CPC; 
186 e 927, CC.
Tendo em vista que as partes decaíram recíproca e proporcionalmente, 
condenando-as  ao  pagamento  de  custas  processuais  e  honorários 
advocatícios pro rata.” (sic)

Nas primeiras razões recursais, fls. 382/90, a CBPEX levanta a 
preliminar  de  deserção  ante  o  recolhimento  insuficiente  das  custas  da 
reconvenção, ao argumento de que estas foram arrecadadas a menor.

Argui  ainda,  a  nulidade  da  sentença  sob  a  alegação  de 
cerceamento  de  defesa,  aduzindo  que  o  caso  em  tela  não  trata-se  de  matéria 
unicamente de direito e nem dispensa a produção de provas em audiência.

No mérito,  sustenta a inexistência de motivos para ensejar 
uma  reparação  de  cunho  moral,  alegando  que  em  nenhum  momento  fora 
denegrida  a  imagem  da  Sra.  Ângela  perante  terceiros  ou  lhe  fora  imputado 
qualquer fato ofensivo à honra. Afirma ainda, que mesmo lesada demonstrou boa-
fé e ética profissional.

Aduz a impossibilidade de indenização por dano material, ao 
argumento  de  que  não  restou  comprovado  nos  autos  a  existência  de  contrato 
firmado com a Academia da Aprovação. Afirma também que “ é irreal o montante  
de R$ 10.575,00, posto que os módulos ministrados pela CBPEX se realizavam em apenas  
um final de semana por mês, enquanto a apelada inexplicavelmente apresentou planilha de  
tarifas  por  reservas  canceladas  todos  os  finais  de  semana  entre  os  meses  de  março  a  
dezembro de 2009, como se as aulas se repetissem neste curto período indicado.” (sic).

Relata que “ o recibo de fls. 203 está em nome  da CBPEX e não da  
apelada, não comprovando a mesma que efetuou qualquer pagamento, sendo juridicamente  
impossível indenizá-la por gasto não realizado e/ou por despesa supostamente quitada por  
outrem.”

Pugna pela  intimação  da  apelada/segunda  recorrente  para 
complementar o pagamento das custas processuais iniciais, sob pena de extinção 
da ação reconvencional sem resolução de mérito e pela anulação da sentença em 
razão do cerceamento de defesa. No mérito, requer o provimento do apelo para 
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reformar  a  sentença  e  declarar  indevidas  as  indenizações  por  dano  moral  e 
material.  Em  caso  de  entendimento  diverso,  espera  a  redução  dos  valores 
arbitrados, em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade.

Nas  razões  do  segundo  recurso  apelatório,  fls.  391/412, 
Ângela  Rodrigues  argui,  em sede de preliminar,  cerceamento de defesa,  sob a 
alegação de inexistência de oportunidade para a produção de prova pericial.

No mérito, requer que sejam declarados devidos os valores 
indicados  na  prestação  de  contas.  Postula  ainda  pela  majoração  dos  danos  de 
ordem moral e material.

Contrarrazões  apresentadas  apenas  em  face  do  primeiro 
apelo, fls. 422/425.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 431/436,opina pela rejeição 
da preliminar de cancelamento da distribuição e pelo acolhimento da preliminar 
de cerceamento de defesa, para que a sentença seja declarada nula e a instrução 
processual reaberta. Não se manifestou acerca do mérito.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminar

Nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Nos dois  recursos  apelatórios  os  recorrentes  levantaram a 
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o julgador 
primevo proferiu sentença, sem determinar as providências previstas no art. 331, 
§ 1° e 2°,  do CPC, ou seja,  sem possibilitar a produção de novas provas, nem 
designar audiência de instrução e julgamento.

A questão central é se ocorreu o cerceamento de defesa dos 
apelantes em razão do julgamento antecipado da lide pela instância de primeiro 
grau.

O juízo  a  quo,  às  fls.  368/381, julgando antecipadamente a 
lide, proferiu sentença pelo acolhimento parcial da demanda principal e, rejeitada 
a preliminar, também acolheu em parte os pleitos lançados na Reconvenção,
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Pois bem.

Sabe-se que ao magistrado cabe decidir a questão de acordo 
com o  seu  livre  convencimento,  utilizando-se  de  fatos,  provas,  jurisprudência, 
aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso, a teor 
do princípio da persuasão racional disposto no art. 131 do Código de Processo 
Civil.

Dessarte, o destinatário final das provas produzidas é o juiz, 
a quem cabe avaliar quanto à suficiência e necessidade, em consonância com o 
disposto no artigo 130 da norma processual civil.  Assim, deve ser respeitado o 
livre convencimento do juiz a fim de evitar atos processuais desnecessários, no 
intuito de obedecer o princípio da economia processual.

Contudo, é necessário que o magistrado cumpra os demais 
princípios e normas processuais aplicáveis, especialmente o princípio do devido 
processo  legal,  que  nas  palavras  do  Jurista  Alexandre  Freitas  Câmara, 
consubstancia-se em  "um processo que seja assegurado o tratamento isonômico, num  
contraditório equilibrado, em que se busque um resultado efetivo, adaptado aos princípios e  
postulados da instrumentalidade do processo." (cf. Lições de Direito Processual Civil, 
Vol I., Lumen Juris, Rio de Janeiro, 2010, p. 43).

No  caso  dos  autos,  tenho  que  restou  devidamente 
caracterizado o prejuízo pela prolação de sentença nos seguintes pontos:

a) à fl. 134 da peça contestatória à demanda principal a Sra. 
Ângela afirmou que o documento de fl. 39 encartado aos autos não fora assinado 
por ela e o impugnou como documento falso, requerendo a juntada do original e a 
prova pericial deste. No entanto, na decisão a julgadora entendeu que “a ausência  
de  provas  da  alegada  falsidade  documental  implica  na  análise  do  caso  levando  em  
consideração as cláusulas acima destacadas, bem como o contrato juntado às fls.  39/40  
como um todo.”

b) à fl. 239 da contestação à reconvenção fora questionada a 
autenticidade do recibo acostado à fl. 203, ao argumento de que este encontrava-se 
em nome da CBPEX e não da Sra. Ângela,  inexistindo comprovação de que esta 
teria efetuado o pagamento. Ademais,  fora alegada obscuridade no documento 
sob  a  alegação  de  que  a  reconvinte,  ora  apelante,  não  possuía  condições 
financeiras  para  adimplir  o  montante  de  R$  10.575,00  (dez  mil  quinhentos  e 
setenta e cinco reais) à vista e questionado também o motivo da data constante 
nele  ser  anterior  ao  período  da  notificação  extrajudicial.  Entretanto,  embora  a 
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Consultoria Brasileira de Ensino Pesquisa e Extensão tenha requerido perícia à fl. 
241, o decisum reconheceu como autêntico e acolheu os cálculos da planilha 194, a 
qual detalha os valores referentes às tarifas por reservas canceladas e que gerou o 
suposto recibo de pagamento juntado à fl. 203.

Conforme  se  observa,  os  pontos  controvertidos  e 
indispensáveis ao deslinde da questão são muitos, sendo necessária a realização 
de prova pericial nos documentos que tiveram a sua autenticidade questionada, 
por  estes  não  serem resolúveis  exclusivamente  através  de  comprovação 
documental, motivo pela qual não era possível o julgamento antecipado da lide.

A esse  respeito,  nos  dizeres  do  processualista  José  Miguel 
Garcia  Medina,  "não  é  caso  de  incidência  do  art.  330  quando,  sendo  necessária  a  
produção de provas, deixa o juiz de deferi-las, proferindo desde logo a sentença. Ocorre,  
neste  caso,  cerceamento  de  defesa,  devendo  a  sentença  ser  anulada".  (cf.  Código  de 
Processo Civil Comentado, Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, p. 323).

Ora, se o juiz julgou a lide de forma antecipada por entender 
estarem presentes todas as provas necessárias ao deslinde da controvérsia,  não 
pode  a  sentença,  atestando  a  ausência  de  elementos  comprobatórios,  julgar 
contrariamente os interesses dos litigantes sem viabilizar o direito da produção de 
provas, pois assim, veda às partes o direito de instruir corretamente o processo, 
cerceando-lhe a defesa.

A esse respeito, confira a jurisprudência:  

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  ALEGAÇÃO  DE  OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE CONCORRÊNCIA, LIVRE NEGOCIAÇÃO 
E AUTONOMIA CONTRATUAL.  DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ A 
QUO  PARA  AS  PARTES  ESPECIFICAREM  AS  PROVAS  QUE 
PRETENDIAM  PRODUZIR.  REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE 
PROVAS  NÃO  APRECIADO  PELO  MAGISTRADO.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO  DA  LIDE.  IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  POR 
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DA ALEGAÇÃO.  CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  OCORRÊNCIA.  PREJUDICIAL ACOLHIDA.  SENTENÇA 
ANULADA. 1 - Há cerceamento do direito de defesa da parte, quando 
não oportunizada à mesma a produção das provas requeridas, a ação for 
julgada improcedente sob o fundamento de não restar comprovada sua 
alegação. 2 - Por se tratar de corolário do "Princípio do Devido Processo 
Legal" (art. 5°, LV, da CF), deve ser assegurado à parte o direito à ampla 
defesa, proporcionando-lhe os meios adequados a essa efetivação. 3 - 
Prejudicial  acolhida.  Sentença  anulada.  (TJES;  APL  0010933-
49.2009.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Lyrio Regis de 
Souza Lyrio; Julg. 08/10/2013; DJES 16/10/2013) 
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No mesmo sentido, o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE. 
AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA.  OCORRÊNCIA.  PRECEDENTES.  O  juízo  inicial  realizou  o 
exame  direto  da  lide,  julgando-a  antecipadamente,  dando  pela 
improcedência do pedido por entender, à luz do direito, que a parte não 
apresentou provas do direito alegado. Nos dizeres do processualista José 
miguel  Garcia  medina,  "não  é  caso  de  incidência  do  art.  330  quando, 
sendo  necessária  a  produção  de  provas,  deixa  o  juiz  de  deferi-las, 
proferindo  desde  logo  a  sentença.  Ocorre,  neste  caso,  cerceamento  de 
defesa, devendo a sentença ser anulada". (CF. Código de processo civil 
comentado, revista dos tribunais, são Paulo, 2011, p. 323). Tendo o juiz 
julgado a lide de forma antecipada por entender estarem presentes todas 
as provas necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode o acórdão, 
atestando  a  ausência  de  provas,  julgar  contrariamente  ao  recorrente, 
sem viabilizar o direito da produção de provas, pois assim, vedaria à 
parte  o  direito  de  instruir  corretamente  o  processo,  cerceando-lhe  a 
defesa. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-AREsp 371.238; Proc. 
2013/0209254-0; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 
14/10/2013; Pág. 1838) 

Posto  isso,  acolho  a  preliminar  de cerceamento  de  defesa 
PARA ANULAR a sentença objurgada.

Com  essas  considerações,  ACOLHO  A PRELIMINAR  DE 
CERCEAMENTO DE DEFESA para anular a sentença vergastada, determinando 
o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem para  que  o  feito  tenha  o  seu  trâmite 
instrutório regular.

É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de  abril  de  2015,  conforme  certidão  de  julgamento,  o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo 
Henriques de Sá e Benevides, dele participando, a Exma. Desa. Maria das Graças 
Morais Guedes (Relatora), o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o 
Exmo.  Dr.  João  Batista  Basbosa,  juiz  convocado  para  composição  do  quórum. 
Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 22 de abril de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                         Relatora
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