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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS. 
JUNTADA  DE  DOCUMENTOS  NOVOS  E 
RELEVANTES  AO  CONVECIMENTO  DO 
MAGISTRADO.  NECESSIDADE  DE 
INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. VIOLAÇÃO 
AO  ART.  437,  §  1º,  DO  CPC/2015. 
CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. 
NULIDADE DA SENTENÇA. PREJUDICADO O 
MÉRITO DO APELO.
1. Com  a  juntada  de  novos  documentos, 
deve ser dado vista à parte contrária, consoante 
disposição  do  art.  437,  §  1º  do  CPC/2015. 
Assim, a falta de intimação da parte interessada 
sobre a juntada de tais documentos, mormente 
quando  estes  são  relevantes  para  o 
convencimento  do  magistrado,  constitui 
cerceamento de defesa, impondo-se a cassação 
da sentença, a fim de que seja oportunizada a 
manifestação do apelante sobre os documentos 
em comento.

2. Assim,  diante  do  error  in  procedendo,  é 
medida que se impõe a anulação da sentença 
recorrida, ficando prejudicado o mérito do apelo, 
situação esta que autoriza o não conhecimento 
do apelo, nos termos do art. 932, III, do NCPC.
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VISTOS, 
Cuida-se de Apelação Cível  interposta por Gabriel  Edrei 

Ferreira de Assis, representado por seu genitor Francisco de Lima Assis, 
em face de sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca 
de  Campina  Grande  que,  nos  autos  da  ação  indenização  por  danos 
morais, judicializada pelo recorrente contra JR Formação Profissional de 
Nível Técnico Ltda, ora recorrido, julgou improcedente o pedido para fins 
de reconhecer a inexistência de danos morais, ao fundamento de que o 
promovido  acostou  aos  autos  documentos  que  demonstrou  fatos 
extintivos do direito do autor, […]. (fls. 64-67). 

 Nas razões recursais (fls. 271-79), defende o recorrente 
que  os  documentos  apresentados  pelo  promovido  (fls.  49-55)  e  que 
serviram de base para o convencimento do Magistrado não se coadunam 
com a verdade real.  Aduz que os citados documentos foram juntados 
após a audiência de instrução e, contudo, não fora oportunizado prévia 
manifestação sobre tais documentos. Ao final, pugnou pelo provimento 
do apelo.

Devidamente  intimada,  a  parte  demandada  deixou  de 
apresentar contrarrazões, conforme se vê da certidão de fl. 81 verso.

Com  vista  dos  autos,  a  douta  Procuradoria-Geral  de 
Justiça emitiu parecer pela anulação da sentença, em razão de ofensa 
ao contraditório (fls.87-88 v).

É o relatório. 

DECIDO 

A sentença merece ser anulada.
Com  efeito,  observando  os  autos,  constato  que  a  r. 

sentença  possui  vício  quanto  a  apreciação  da  demanda  (error  in 
procedendo).

Isso porque, apesar da parte demandada ter juntado aos 
autos os documentos de fls. 49-56, o Magistrado a quo julgou o feito sem 
oportunizar expressa vista aos documentos acostados à parte adversa.

Consoante reza o art.  437,  § 1º,  do CPC/2015,  Sempre 
que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz  
ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze)  
dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436. 

Na  hipótese,  verifica-se  que  não  foi  dada  oportunidade 
para manifestação ao apelante, antes de proferida a sentença, sobre os 
documentos  acostados  mencionados,  estes  inclusivamente  usados  na 
fundamentação  pelo  julgador  em sede  de  primeiro  grau,  conforme  se 
exaure do seguinte fragmento da sentença: 

“[...]
Torna-se  oportuno  mencionar,  que  o  curso  não  foi 
concluído  no  lapso  temporal  pactuado  pela  conduta 
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desidiosa  do  próprio  promovente,  devido  as  suas 
constantes ausências às aulas (fls. 49/55).
Cumpre ressaltar que  o promovido acostou aos autos 
documentos  que  demonstrou  fatos  extintivos  do 
direito do autor, a teor do art. 333, inc. II do CPC.” (fl. 
66). (grifei).

Por conseguinte,  denotou-se o  evidente  impedimento do 
apelante/autor  de comentar  ou impugnar os documentos juntados pela 
parte adversa. 

É notório que a juntada de documento aos autos enseja 
que se dê vista às partes, oportunizando que todos integrantes da lide se 
manifestem  sobre  o  conteúdo  de  tais  documentos,  em  respeito  aos 
consagrados princípios do contraditório e da ampla defesa. 

Logo,  em  se  tratando  de  documentos  relevantes  e 
influentes para o deslinde da causa, a ausência de expressa intimação da 
parte  contrária  para  se  manifestar  causa  surpresa  à  parte  adversa  e 
configura a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. 

Corroborando  com  o  entendimento  do  tema  suscitado, 
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery anotam que: 

"Após o deferimento de juntada dos documentos nos 
autos,  o  juiz  deve  determinar  seja  ouvida  a  parte 
contrária. Se isto não ocorrer e o documento influir no 
julgamento  do  juiz,  em  sentido  contrário  ao  do 
interesse da parte preterida, a sentença que vier a ser 
proferida  é  nula  e  assim  deve  ser  declarada (CPC 
249)" (Código de Processo Civil Comentado, 10ª ed., RT, 
2007, p. 637) [Destaques acrescidos].

É  similar  o  entendimento  do  STJ,  conforme  vasta 
jurisprudência:

PROCESSUAL  CIVIL  –  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO 
FISCAL – JUNTADA AOS AUTOS DE DOCUMENTOS A 
DESPEITO DA OITIVA DA OUTRA PARTE – VIOLAÇÃO 
DO  ARTIGO  398  DO  CPC  –  CERCEAMENTO  DO 
DIREITO DE DEFESA E VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS 
DO  CONTRADITÓRIO  E  DO  DEVIDO  PROCESSO 
LEGAL. 1. Impõe-se a intimação da parte, em razão da 
juntada de novo documento aos autos, cujo teor faz-
se essencial para a formação da convicção do juízo 
singular  (arT.  398  do  CPC).  2.  No  caso,  os  cálculos 
apresentados  pela  Fazenda  Pública  devem  ser 
submetidos  ao  contraditório.  Em  outros  termos, 
indispensável  a  abertura  de  vista  à  parte  contrária, 
fornecendo-lhe a oportunidade de manifestar-se sobre 
o montante referente à conversão em renda de valores 
depositados em juízo; a resultar, in casu, nulo o decisum 
singular e reformado o acórdão a quo, por inobservância 
do que dispõe o art.  398 do CPC (Princípio do Devido 
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Processo  Legal).  Recurso  especial  provido,  para 
determinar  a  intimação  da  parte  contrária,  quanto  aos 
cálculos  ofertados  pela  Autoridade  Fazendária,  nos 
termos  do  voto.  (REsp  1086322/SC,  Rel.  Ministro 
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 
18/06/2009, DJe 01/07/2009). 

AGRAVO  REGIMENTAL  EM AGRAVO  EM  RECURSO 
ESPECIAL.  FUNGIBILIDADE.  OMISSÃO. 
INOCORRÊNCIA.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA 
LIDE. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE NOVAS 
PROVAS.  SÚM.  7/STJ.  JUNTADA DE DOCUMENTOS. 
ART.  398 DO  CPC. DOCUMENTOS NÃO ESSENCIAIS 
AO DESLINDE DA CAUSA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 
Quanto à violação aos arts.  130 do CPC e 1.033, IV, do 
CC,  ficou  anotado  que  o  caso  tratava  de  matéria 
exclusivamente  de direito  e que o feito  estava maduro 
para  julgamento,  sendo  desnecessária  a  produção  de 
novas provas, pelo que não há falar em malferimento aos 
referidos  dispositivos  legais.  Incidência,  no  ponto,  da 
Súmula  7/STJ.  2.  "  Segundo  a  jurisprudência  desta 
Corte, para que reste configurada a ofensa ao artigo 
398 do  CPC,  é  necessária  a  juntada de documento 
novo, sem vista à parte contrária, que influencie na 
solução  da  controvérsia  "  (AgRg  no  AREsp 
166.921/DF, Rel.  Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 12/12/2014) 3. Não 
se  declara  a  nulidade  do  processo  se  os  documentos 
juntados  aos  autos  não  influem  na  solução  da 
controvérsia. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no 
AREsp  686.959/SP,  Rel.  Ministro  LUIS  FELIPE 
SALOMÃO,  QUARTA TURMA,  julgado  em 19/05/2015, 
DJe 27/05/2015) (grifei). 

Dessa  forma,  o  Juízo  sentenciante  deveria  ter 
determinado a intimação do apelante para que se manifestasse sobre os 
documentos juntados às fls. 49-56. Como deixou de fazê-lo, incorreu em 
clara afronta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla 
defesa, de modo que é de rigor a anulação do processo, a partir da data 
da juntada dos referidos documentos. 

Tal  providência  se  faz  necessária,  a  fim  de  verem 
garantidos  o  contraditório  e  a  ampla  defesa  constitucionalmente 
assegurados  aos  litigantes  em geral,  restando  prejudicado  o  presente 
apelo. Senão vejamos:

O  artigo  932,  III,  do  Código  de  Processo  Civil/2015, 
dispõe: 

“Art. 932. Incumbe ao relator: 
(…)
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III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado 
ou  que  não  tenha  impugnado  especificamente  os 
fundamentos da decisão recorrida; 

É que na hipótese dos autos  verifica-se que o juízo de 
primeiro  grau,  ao  prolatar  a  sentença,  o  fez  sem  oportunizar  ao 
recorrente  se  pronunciar  acerca  dos  aludidos  documentos,  os  quais 
foram determinantes para o deslinde do feito, tornando inaplicável o art. 
1.013,  §  3º,  do  CPC/2015,  que  pressupõe  a  existência  de  sentença 
válida, autorizando, assim, o pronunciamento do Tribunal na hipótese da 
ocorrência de error in procedendo.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE 

DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim 
de dar prosseguimento ao feito, a fim de ser oportunizada a manifestação 
da parte autora, ora recorrente, acerca dos documentos juntados às fls. 
49-56, RESTANDO  PREJUDICADA  A  ANÁLISE  DO RECURSO 
APELATÓRIO, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

P.I.

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR
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