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ACÓRDÃO

PROCESSO CIVIL.  REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA  PARA
RESPONSABILIZAÇÃO  POR  ATO  DE
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.  MUNICÍPIO
DE  CACIMBAS.  IMPROCEDÊNCIA.
REANÁLISE OBRIGATÓRIA. PRELIMINAR DA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA. NULIDADE DE
SENTENÇA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
PRODUÇÃO  PROBATÓRIA.  existência  de
controvérsia quanto aos fatos. Processo que não
está  pronto  para  julgamento.  Antecipação
indevida.  Precedentes.  Nulidade  verificada.
Retorno à instância originária. Provimento.

1.  Incabível  a  antecipação  do  julgamento
quando há controvérsia quanto aos fatos a ser
dirimida  através  da  produção  de  provas
requeridas pelas partes e dispensada pelo juízo
sentenciante.

2.  “Configura-se  cerceamento  de  defesa
quando  o  juiz  indefere a  realização de prova
requerida  pela  parte  para   comprovar  suas
alegações  e  julga  antecipadamente  a  lide
contrariamente a essa parte, fundamentando-se
na ausência  de provas”.  (STJ,  AgRg no REsp
1408962/PE,  Rel.  Ministro  JOÃO OTÁVIO  DE
NORONHA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
26/04/2016, DJe 29/04/2016).
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3. “Há evidente cerceamento de defesa quando
o magistrado, antecipadamente, julga a lide com
base na  suficiência  de  provas,  mas  considera
que o autor  não se desincumbiu do seu ônus
probatório,  não  lhe  oportunizando  produzir
outras  provas”  […]  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014747320108150321,  3ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DESA. MARIA DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 11-06-2015).

ACORDAM os  integrantes  da Terceira  Câmara Cível,  à
unanimidade de votos,  em dar provimento ao reexame necessário, nos
termos do voto do relator e da certidão de julgamento de fls. 569.

RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário de sentença que julgou
improcedente  Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa
ajuizada pelo  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA em
desfavor  de GERALDO  PAULINO  TERTO, buscando  sua
responsabilização por falsidade documental cometido enquanto Chefe do
Poder Executivo do Município de Cacimbas/PB.

O  juízo  sentenciante  (fls.  528/541),  julgando
antecipadamente a lide,  compreendeu inexistir  comprovação suficiente
da conduta imputada e do elemento subjetivo.

No prazo recursal, não houve oferta de recurso voluntário.

Subiram os autos para reexame necessário.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou
pela  nulidade  da  sentença  por  considerar  ter  havido  cerceamento  de
defesa (fls. 558/561).

É o relatório.

VOTO

Analisando  a  demanda, vislumbro  ser  o  caso  de
acolhimento  da  preliminar  arguida  pela  Procuradoria  de  Justiça,
anulando-se a sentença para maior dilação probatória.

No caso concreto, o Parquet busca a responsabilização do
ex-gestor pela improbidade contida na conduta de elaborar falsos recibos
de quitação de pagamento de obrigações da edilidade,  promovendo a
falsificação  das  assinaturas  neles  contidos.  Trouxe  como  elementos
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indiciários cópias dos referidos documentos e declaração das pessoas
cujas assinaturas foram supostamente falsificadas.

Em sua contestação (fls. 480/485), o Promovido rebateu
as alegações  e buscou provar  sua inocência  através  da produção de
provas testemunhal e pericial.

Como se vê,  existe um ponto controvertido que merece
ser esclarecido:  a ocorrência ou não da alegada falsificação e sua
autoria.

O  juízo  sentenciante,  considerando  haver  dilação
probatória suficiente e buscando homenagear a celeridade processual,
entendeu ser desnecessária a produção da prova testemunhal e pericial
requeridas.  No  mérito,  julgou  improcedente  a  demanda  ante  a
inexistência  de  “suporte  mínimo  probatório  de  eventuais  atos  de
improbidade” e da não comprovação do dolo.

Nos termos do art. 355 do NCPC, o julgamento antecipado
da lide encontra guarida quando for desnecessária a produção de outras
provas, assim dispondo:

Art.  355.  O  juiz  julgará  antecipadamente  o  pedido,
proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I  -  não  houver  necessidade  de  produção  de  outras
provas;

Na lição de José Miguel Garcia Medina1, a inexistência de
controvérsia quanto aos fatos se impõe:

Fundamentalmente, o julgamento deve realizar-se desde
logo,  quando desnecessária  a  produção  de provas em
audiência  (cf.  inc.  I  do  art.  355  do  CPC/2015,  cuja
redação não corresponde, literalmente, à prevista no art.
330,  I,  do CPC/1973).  Isso ocorre não apenas quando
houver  apenas  questões  de  direito  (cf.  art.  330,  I,  1.ª
parte,  do  CPC/1973),  mas  também  quando,  havendo
questões de direito e de fato, sobre os fatos não houver
controvérsia (cf. art. 330, I, 2.ª parte, do CPC/1973).

A  jurisprudência  do  STJ  e  desta  Corte  é  pacífica  ao
apontar que o julgamento antecipado da lide se constitui em faculdade do
julgador a ser exercida quando as diligências solicitadas pelas partes se
revelares inúteis ou protelatórias, como se vê:

1 Novo  Código  de  Processo  Civil  Comentado:  com remissões  e  notas   comparativas  ao
CPC/73. 1ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
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O juiz  é  o  destinatário  final  das  provas,  a  quem cabe
avaliar sua efetiva conveniência e necessidade, advindo
daí  a  possibilidade  de  indeferimento  das  diligências
inúteis ou meramente protelatórias, em consonância com
o art. 130 do CPC/73, de modo que não existe nulidade
quando  o  julgamento  antecipado  da  lide  decorre  do
entendimento do juízo a quo de que a matéria de fato
depende exclusivamente de prova documental e o feito
encontra-se  devidamente  instruído.  (STJ;  AgInt-AREsp
922.239; Proc. 2016/0142878-9; SP; Quarta Turma; Rel.
Min. Raul Araújo; DJE 10/10/2016)

O princípio  do livre  convencimento  motivado,  estatuído
nos arts. 130 e 131 do Código de Processo Civil de 1973,
permite  ao  julgador  apreciar  livremente  as  provas
produzidas, bem como decidir acerca da necessidade de
realização  daquelas  que  considere  inúteis  ou
desnecessárias a formação do seu convencimento, sem
que tal proceder implique em cerceamento do direito de
defesa  ou  inobservância  do  devido  processo  legal.
(TJPB;  Ap-RN  0009676-23.2015.815.0011;  Primeira
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos
Santos; DJPB 28/09/2016; Pág. 11)

Não  caracteriza  cerceamento  de  defesa  o  julgamento
antecipado  da  lide,  quando  a  matéria  subjacente  é
unicamente  de  direito.  (TJPB;  APL  0024818-
38.2013.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível;
Rel.  Des.  Tercio  Chaves  de  Moura;  DJPB 28/09/2016;
Pág. 15)

O Juiz é o destinatário da prova e a ele cabe indeferir
aquelas que não forem úteis ao julgamento do processo.
O julgamento da lide sem a produção de prova requerida
não  configura  cerceio  se  a  prova  especificada  não  for
necessária  ao  correto  desate  da  lide.  (TJPB;  Ap-RN
0000440-16.2013.815.0141;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Ricardo Vital de Almeida;
DJPB 12/09/2016; Pág. 13)

Analisando-se  a  sentença  com cuidado,  observo  que  a
mesma possui incoerência insanável, na medida em que afirma estar a
causa  pronta  para  julgamento  e  acaba  julgando  o  mérito  justamente
apoiado na inexistência das provas da conduta e do elemento subjetivo.

Inclusive o STJ tem decidido ser flagrante o cerceamento
de  defesa  quando,  em  julgamento  antecipado,  conclui-se  pela
improcedência do pedido por falta de provas.

AGRAVOS   REGIMENTAIS.   PROCESSUAL   CIVIL.
RECURSO   INTERPOSTO  SOB  A  ÉGIDE   DO
CPC/1973.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
INDEFERIMENTO DE PROVA  TÉCNICA  REQUERIDA.
JULGAMENTO DESFAVORÁVEL À PARTE POR FALTA
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DE  PROVAS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO.
1.  Configura-se  cerceamento  de  defesa  quando  o juiz
indefere a realização  de  prova  requerida  pela  parte
para   comprovar   suas  alegações   e   julga
antecipadamente  a  lide  contrariamente a essa parte,
fundamentando-se na ausência de provas. Precedentes.
2.  A  Súmula n. 7/STJ apenas tem incidência quando as
instâncias  de  origem  amparam  seu   julgamento  nas
provas constantes dos autos e a parte alega cerceamento
de defesa pelo indeferimento de prova. Nesse contexto  é
que  a  investigação  sobre  o  cerceamento  de  defesa
demandaria  o  revolvimento  do conteúdo probatório dos
autos, o que encontra óbice na referida Súmula.
3. Agravos regimentais desprovidos.
(AgRg  no  REsp  1408962/PE,  Rel.  Ministro  JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em
26/04/2016, DJe 29/04/2016).

Nesse contexto,  considero ser ineficaz a sentença, visto
ter violado o direito de ação do Ministério Público e do direito à ampla
defesa do Promovido. Em caso análogo já se posicionou esta colenda
Terceira Câmara Cível:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DE  IMPROBIDADE  ADMINISTRATIVA.  PRELIMINAR
DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  POR  SUFICIÊNCIA  DAS
PROVAS  CARREADAS  AOS  AUTOS.
IMPROCEDÊNCIA  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DOS
FATOS  CONSTUTIVOS.  INCOERÊNCIA.
REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
INDEFERIMENTO.  MINISTÉRIO  PÚBLICO  NÃO
INTIMADO PARA INTERVIR NO FEITO E REQUERER
PROVAS.  NECESSIDADE LEGAL.  OFENSA ARTIGOS
17  DA  LEI  8.429/92  ,  ART.  83  E  84  DO  CPC.
ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
E À APELAÇÃO. - Há evidente cerceamento de defesa
quando o magistrado, antecipadamente, julga a lide
com base na  suficiência  de  provas,  mas considera
que  o  autor  não  se  desincumbiu  do  seu  ônus
probatório,  não  lhe  oportunizando  produzir  outras
provas. […]  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00014747320108150321,  3ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS  GRAÇAS  MORAIS
GUEDES, j. em 11-06-2015). [Em destaque].

Importante  anotar  que não se  questiona,  nesta  ação,  a
idoneidade  do  julgamento  das  contas  feita  pelo  TCE/PB  e  sim  a
incompatibilidade da fraude apontada com a moralidade administrativa.
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DISPOSITIVO

Diante do exposto,  DOU PROVIMENTO AO REEXAME
NECESSÁRIO para,  acolhendo  o  parecer  ministerial,  ANULAR  A
SENTENÇA e determinar o retorno dos autos à instância originária para
realização das provas requeridas pelas partes.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e
Benevides.  Participaram do julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de
Almeida  (Relator),  Juiz  convocado  para  substituir  o  Exmo.  Des.  José
Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das Graças Morais Guedes, e o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.

Presente  ao  julgamento  o  Exma.  Dra.  Ana  Cândida
Campelo, Promotora de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida

RELATOR
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