
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0003617-96.2012.815.0181.
ORIGEM: 5.ª Vara Mista da Comarca da Capital.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida, Juiz de Direito convocado para substituir o Des. Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Mariluce Francelina da Silva e outros.
ADVOGADO: Anaximandro de Albuquerque Siqueira Sousa.
APELADO: TIM Celular S/A e outros.

EMENTA:  DEMOLITÓRIA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDEFERIMENTO
DA  INICIAL  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  MÍNIMAS  DO  DIREITO
ALEGADO  E  POR  INCERTEZA  CIENTÍFICA  ACERCA  DA  PRETENSÃO.
APELAÇÃO.  INOCORRÊNCIA  DE  QUAISQUER  DAS  HIPÓTESES
PREVISTAS NO ART. 295 DO CPC/1973, CORRESPONDENTE AO ART. 330
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OPORTUNIDADE PARA QUE O APELANTE
PRODUZISSE  PROVA  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  SEU  DIREITO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. PROVIMENTO.

O indeferimento da petição inicial  por ausência ou impossibilidade de prova do
direito alegado viola o disposto nos arts. 295 do CPC/1973 e 330 do CPC/2015 e
configura cerceamento de defesa.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0003617-96.2012.8.15.0181, na Ação Demolitória c/c Obrigação de Fazer
e  Indenização  por  Danos  Materiais  e  Morais  em  que  figuram  como  Apelante
Mariluce Francelina da Silva e outros e Apelado TIM Celular S/A e outros.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento.

VOTO.

Antônio  Félix  de  Sousa,  Anaximandro  de  Albuquerque  Siqueira
Sousa,  Ariosvaldo Menezes de Freitas,  Edilene Guedes Guilherme e Mariluce
Francelina da Silva interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo
da 5.ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação Demolitória c/c Obrigação
de Fazer e Indenização por Danos Materiais e Morais por eles ajuizada em face de
TIM Celular S/A e Nal Mendes, f. 119/121, que, após o decurso do prazo que fora
concedido  aos  Autores,  ora  Apelantes,  para  apresentação  de  provas  dos  efeitos
radioativos  da  torre  de  telefonia  celular  instalada  próximo  às  suas  residências,
indeferiu a Inicial, por entender que estão ausentes os pressupostos processuais, ao
fundamento de que não há prova mínima dos danos alegados e de que a ciência não
dispõe de informações precisas sobre os efeitos da radiação na saúde humana.

Em suas razões, f. 123/139, arguiram a preliminar de nulidade da Sentença



por cerceamento de defesa, argumentando que não lhe foi possibilitada a emenda da
Exordial e a produção de provas dos fatos constitutivos do seu direito.

Alegaram, no mérito, que o Juízo ignorou os documentos colacionados e
conheceu  de  questões  não  suscitadas  por  quaisquer  das  partes,  sustentando  a
viabilidade do seu pedido e a necessidade de inversão do ônus da prova, tecendo
considerações sobre os efeitos nocivos das torres de telefonia celular.

Requereram  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado
procedente  ou  a  anulação  do  decisum,  seguida  do  retorno  do  feito  à  Primeira
Instância para ingresso na fase instrutória.

Sem  contrarrazões,  conforme  art.  296,  parágrafo  único,  do  Código  de
Processo Civil de 19731.

A Procuradoria de Justiça não se manifestou sobre o mérito, f. 164/166,
por entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a
III, do CPC/1973, vigente à época da elaboração do Parecer.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo,  f.  122, e dispensado de preparo, por serem os
Apelantes  beneficiários  da  gratuidade  da  justiça,  f.  96,  pelo  que,  presentes  os
demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Pretendem os  Apelantes,  por meio desta  Ação, obter  a condenação dos
Apelados  a  demolirem  torre  de  telefonia  celular  instalada  próximo  às  suas
residências e a repararem os danos decorrentes dessa instalação.

A Inicial  foi  instruída  com documentos  que confirmam a  existência  da
torre de telefonia, especificamente com fotografias do local, f. 91/93, reclamações
formuladas perante o Ministério Público, f. 34/35, e abaixo-assinado subscrito por
moradores, f. 36/38, e os Apelantes protestaram pela produção de prova pericial.

O Juízo, porém, entendendo que não foram colacionados os documentos
indispensáveis à propositura da ação, determinou a intimação dos Apelantes para
apresentação de  provas dos efeitos radioativos, e, posteriormente, por considerar
que  foram  insuficientes  os  documentos  apresentados,  indeferiu  a  Exordial,  ao
fundamento,  em  síntese,  de  que  não  foram  provados,  minimamente,  os  danos
alegados e de que há incerteza científica sobre os efeitos da radiação.

O indeferimento da petição inicial por essas razões não se enquadra em
quaisquer das hipóteses do art. 295 do CPC/19732, vigente à época do julgamento,

1 Art.  296.  Indeferida a petição inicial,  o autor  poderá apelar,  facultado ao juiz,  no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, reformar sua decisão. Parágrafo único. Não sendo reformada a decisão, os
autos serão imediatamente encaminhados ao tribunal competente.

2 Art.  295.  A  petição  inicial  será  indeferida:  I  –  quando  for  inepta;  II  –  quando  a  parte  for
manifestamente ilegítima; III – quando o autor carecer de interesse processual; IV – quando o juiz
verificar,  desde  logo,  a  decadência  ou  a  prescrição  (art.  219,  §  5.º);  V  –  quando  o  tipo  de
procedimento, escolhido pelo autor, não corresponder à natureza da causa, ou ao valor da ação; caso
em que só não será indeferida, se puder adaptar-se ao tipo de procedimento legal; VI – quando não
atendidas  as  prescrições  dos  arts.  39,  parágrafo  único,  primeira  parte,  e  284.  Parágrafo  único.
Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir; II – da narração



ou mesmo do art. 330 do Código de Processo Civil em vigor3.

Ademais,  considerando que  os  Apelantes,  além de  haverem instruído  a
Inicial  com  provas  documentais  mínimas  dos  fatos  alegados,  pugnaram  pela
produção de prova pericial, configurou cerceamento de defesa a extinção liminar do
processo sem resolução do mérito sem que lhes tenha sido facultada a produção de
provas dos fatos constitutivos da pretensão.

É impositiva, portanto, a anulação da Sentença.

O  processo,  contudo,  não  se  encontra  em  condições  de  imediato
julgamento, considerando a necessidade de citação dos Apelados e, se for o caso, de
realização de instrução probatória, sendo inviável a aplicação do disposto no art.
1.013, § 3.º, do Código de Processo Civil de 20154.

Posto isso,  conhecida  a Apelação, dou-lhe provimento para anular a
Sentença.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator

dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III – o pedido for juridicamente impossível; IV –
contiver pedidos incompatíveis entre si.

3 Art. 330. A petição inicial será indeferida quando: I – for inepta; II – a parte for manifestamente
ilegítima; III – o autor carecer de interesse processual; IV – não atendidas as prescrições dos arts.
106 e 321. § 1.º Considera-se inepta a petição inicial quando: I – lhe faltar pedido ou causa de pedir;
II  –  o  pedido  for  indeterminado,  ressalvadas  as  hipóteses  legais  em que  se  permite  o  pedido
genérico; III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; IV – contiver pedidos
incompatíveis entre si. § 2.º Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de
empréstimo,  de  financiamento  ou  de  alienação  de  bens,  o  autor  terá  de,  sob  pena  de  inépcia,
discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter,
além de quantificar o valor incontroverso do débito. § 3.º Na hipótese do § 2.º, o valor incontroverso
deverá continuar a ser pago no tempo e modo contratados.

4 Art. 1.013. […] § 3.º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando: I – reformar sentença fundada no art. 485; II – decretar a
nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir; III –
constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; IV – decretar a
nulidade de sentença por falta de fundamentação.


