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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000705-61.2013.815.0741
ORIGEM: Juízo da Comarca de Boqueirão
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Ranniery Gomes da Trindade
ADVOGADA: Kelia Suely Melo G. Rodrigues
APELADO: Município de Riacho de Santo Antônio
ADVOGADO: Josival Pereira da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO.  CONTRADITÓRIO  NÃO  OPORTUNIZADO.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

- Acarreta cerceamento de defesa a prolação de sentença com
base  em  petição  sobre  a  qual  não  foi  oportunizado  o
contraditório à parte.

-  O  cerceamento  do  direito  de  defesa  implica  anulação  da
sentença,  máxime quando inconteste o prejuízo causado por
essa conduta a uma das partes.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar  provimento  à
apelação cível.
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RANNIERY  GOMES  DA  TRINDADE  interpôs  apelação  contra
sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Boqueirão, que,
nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE
RIACHO DE SANTO ANTÔNIO, julgou improcedente o pedido inicial.

A pretensão autoral diz respeito ao recebimento do valor de R$
4.000,00, referente à contratação do autor para realizar um show musical
durante os festejos juninos no referido município.

Na sentença (f. 30/31) o Magistrado se baseou no documento
de f. 28, juntado com a petição de f. 25/26, o qual demonstraria o efetivo
pagamento da dívida objeto da lide.

O  apelante,  em  sua  peça  recursal  (f.  34/40),  sustenta,  em
síntese, que não lhe foi oportunizado o direito de manifestar-se sobre a
petição de f. 25/26, sobre a qual está fundada a decisão combatida. Com
isso, alegando cerceamento de defesa, requer a nulidade da sentença.

Sem contrarrazões (f. 45).

A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de f. 50/52, opinou
pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                                  Relator

Analisando o caderno processual, constata-se claramente que
houve cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença.

Com efeito, o  decisum  está fundado no documento de f. 28,
acostado pelo Município de Riacho de Santo Antônio,  acerca do qual o
autor não teve a oportunidade de manifestar-se.

A falta do contraditório e da ampla defesa implica cerceamento
de defesa, conforme jurisprudência a seguir:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMENDA
À  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA
ATENDIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
DESCABIMENTO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELO  PREJUDICADO.  -  Ocorre
cerceamento  do  direito  de  defesa  quando  existir  qualquer
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limitação indevida à produção de provas ou pronunciamento
nos autos, ensejando, por consequência, a nulidade do ato
em virtude do que estabelece o art. 5º, LV, da Constituição
Federal. -  Embora tenha havido determinação do Juízo a quo no
sentido de emendar a inicial,  não foi  oportunizado à parte autora
atender a referida ordem judicial, haja vista não ter sido intimada tal
finalidade.  -  Constatada  a  ocorrência  de  cerceamento  do
direito  de  defesa,  deve  ser  anulada  a  sentença  para  que
outra seja prolatada, desta feita observando o contraditório e
a ampla defesa.1 

Registre-se, por oportuno, que, apesar de o referido documento
ter sido juntado antes do Termo de Audiência, ele só foi protocolizado em
momento posterior, conforme se pode observar da chancela mecânica no
rosto da petição de f. 25. 

A audiência (f.  29) ocorreu no dia 04/02/2014, às  09:50 h,
enquanto  que  o  documento  só  foi  protocolizado  às  12:18  h daquele
mesmo  dia,  ou  seja,  sem  que  a  parte  promovente  pudesse  ter
conhecimento do seu conteúdo. Ademais, a petição de f. 25 só foi juntada
aos autos no dia 07/02/2014 (f. 24v), quer dizer, bem depois da realização
da audiência.

Inclusive, há uma rasura na numeração sequencial do Termo de
Audiência, o que deve ser analisado pelo Juízo da causa, para possível
adoção das medidas pertinentes.

Diante do exposto, dou provimento à apelação, para anular
a sentença, em razão de patente cerceamento de defesa. Por conseguinte,
determino a remessa dos autos ao Juízo de origem, após o decurso do
prazo recursal, para que seja garantido ao autor o direito ao contraditório
e à ampla defesa.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00097583520148152001, Relator: Des. FREDERICO MARTINHO DA
NOBREGA COUTINHO, j. em 27-02-2015.
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Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 31
de maio de 2016.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator
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