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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISÃO  DE
ALIMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  NULIDADE.  JUNTADA  DE
IMPUGNAÇÃO  POSTERIOR À PROLAÇÃO DA
SENTENÇA.  ANULAÇÃO  DA  DECISÃO.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. 

– Acarreta cerceamento de defesa a juntada de
petição da demandada apenas após ser proferida a
sentença,  sem  que  o  documento  tenha  sido
apreciado pelo Juízo a quo.

– Caso em que a impugnação a contestação e
documentos foram juntados aos autos somente após
a prolação da sentença, a despeito de protocolada
em  momento  anterior.  Cerceamento  de  defesa
reconhecido. Sentença desconstituída.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  em  ACOLHER  a  preliminar  de  nulidade  de
Sentença, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.
128.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  de  Alencar

Xavier contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara de Família da Capital,
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que julgou improcedente a Ação de Revisão de Alimentos proposta em face de

Kawany  Barbosa  de  Lima  representado  por  sua  genitora,  Amanda  Paula

Barbosa de Lima.

O Apelante arguiu, em suas razões, a preliminar de nulidade

da  sentença,  por  cerceamento  de  defesa,  pois  teria  protocolado,

tempestivamente,  a  impugnação  a  contestação  com  documentos  que

comprovam a impossibilidade de arcar com a pensão alimentícia no patamar

fixado,  os  quais  não  foram analisados  pelo  Juízo  de  origem,  ao  proferir  a

sentença,  causando-lhe  sérios  prejuízos.  No  mérito,  reitera  a  redução  do

encargo alimentar diante da impossibilidade de manutenção do montante em

um salário mínimo, quando a outro filho paga o equivalente a 15% do salário

mínimo.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da apelação

com a consequente anulação da sentença (fls.121/123).

É o relatório.

VOTO

Da preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de

defesa.

Estou  por  acolher  a  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,

desconstituindo a sentença recorrida.

O causídico do Autor protocolizou impugnação à contestação

em 11.05.2015, conforme extrato de consulta processual às fls.86/87. Ocorre,

porém, que tal  petição não foi  oportunamente examinada pelo juiz singular,

pois  juntado aos autos posteriormente à prolação da sentença ocorrida em

24.08.2015, antes, portanto, da juntada da referida petição aos autos que se

deu somente em setembro de 2015. 
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Percebe-se, assim, que a juntada tardia da referida petição e

dos  documentos  que  atestam  a  suposta  enfermidade  acometida  pelo

alimentante prejudicou a pretensão em ter alterado o montante arbitrado em

sede de pensão alimentícia, o que evidencia o cerceamento de defesa.

Ressalta-se,  ao  final,  que  a  falha,  embora  não  possa  ser

debitada ao Juiz sentenciante, o fato não pode prejudicar a legítima pretensão

do promovente a rebater a tese da promovida, principalmente, porque esses

documentos colacionados com a petição caracteriza-se como documento novo.

Portanto, obtidos depois da propositura da demanda.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  CAUTELAR  DE  PRODUÇÃO
ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. CONTESTAÇÃO.
JUNTADA TARDIA. NULIDADE. Estando evidenciado o
erro material do cartório, ante a juntada tardia de peça de
contestação  protocolada,  não  há  outra  medida  senão
desconstituir a sentença e demais atos subsequentes, a
fim que seja analisada a peça apresentada. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA  DE  OFÍCIO.  APELAÇÃO
PREJUDICADA.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70032337784,  Sexta  Câmara Cível,  Tribunal  de Justiça
do  RS,  Relator:  Léo  Romi  Pilau  Júnior,  Julgado  em
31/05/2012).

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DE  ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA.  EXTINÇÃO  DO  FEITO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  RECONHECIDO.
PETIÇÃO  JUNTADA  AO  FEITO  APÓS  A  SENTENÇA
POR EQUÍVOCO DO CARTÓRIO. INVESTIGAÇÃO DOS
FATOS QUE EXIGE EXAURIMENTO PROBATÓRIO. No
caso, em razão do erro cartorário, e, o evidente prejuízo
da  parte  com a  falta  de oportunidade  de  produção de
prova,  havendo  julgamento  antecipado  do  feito  e
imputado ao autor o ônus probatório resta configurado o
cerceamento de defesa, motivando a desconstituição da
sentença,  e,  em  decorrência,  a  abertura  da  fase
instrutória.  APELAÇÃO  PROVIDA.  (Apelação  Cível  Nº
70039725395,  Vigésima  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Glênio  José  Wasserstein
Hekman, Julgado em 31/08/2011). Grifei

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  PEDIDO
EXPRESSO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. SENTENÇA
PROFERIDA  SEM  ANÁLISE  DO  REQUERIMENTO,
PROTOCOLADO  DE  FORMA  TEMPESTIVA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  É  defeso  ao  juiz
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conhecer  diretamente  da  lide,  julgando  improcedente
pedido da parte por falta de provas (art. 333, I, do CPC),
quando  houver  pedido  expresso,  da  mesma  parte,  de
produção probatória. Caso em que a petição foi juntada
aos  autos  somente  após  prolação  da  sentença,  a
despeito  de  protocolada  em  momento  anterior.
Cerceamento  de  defesa  reconhecido.  Precedentes  no
Egrégio  STJ.  Sentença  desconstituída.  NULIDADE.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  PESSOAL  DA
DEFENSORIA PÚBLICA PARA ATOS DO PROCESSO.
VÍCIO  INSANÁVEL.  NULIDADE.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70051519668, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de
Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em
22/11/2012)

Neste contexto, inegável o cerceamento de defesa imposto ao

recorrente,  devendo  a  sentença  ser  desconstituída,  a  fim  de  oportunizar  o

exame da impugnação e documentos pelo juiz sentenciante.

Dito isso, entendo pela inviabilidade da apreciação direta do

mérito da demanda nesta instância recursal, na forma do artigo 1.013, §3º do

Novo CPC, medida em que encontra-se a demanda carente de provas acerca

das condições do alimentante de prestar os alimentos no valor  inicialmente

arbitrado.

Neste  ponto,  mostra-se  imprescindível  a  reabertura  da  fase

instrutória para análise dos documentos colacionados com a impugnação pelo

apelante  e  colheita  de  provas,  caso  sejam  necessárias  ao  deslinde  da

controvérsia.

Feitas estas considerações,  acolho a preliminar de nulidade

suscitada nas razões de apelação e desconstituo a sentença, a fim de que

seja analisada a impugnação e documentos colacionados aos autos pela

parte autora e, em consequência, julgar prejudicado o apelo.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
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Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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