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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GAB. DO DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº . 0000669-91.2015.815.0371
ORIGEM               : 4ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos 
APELANTE : Teresa P de Andrade
DEFENSOR         : Maria Aldevan Abrantes Fortunato – OAB/PB 5.609
APELADO :  DAESA – Departamento de Água, Esgoto e Saneamento
Ambiental
ADVOGADO        : Stanley Figueiredo de Lima Holdrado – OAB/PB 16389

PROCESSUAL  CIVIL  –Apelação  Cível  -
Ação de cobrança – Sentença – Procedente
-   Preliminar – Cerceamento de defesa  -
Ocorrência  -   Ausência  de  intimação  da
promovida  acerca  da  impugnação  –
Juntada  de  documentos  novos  na
impugnação  -  Direito  de  produzir  provas
inexistente – Sentença proferida logo após
a impugnação –  Necessidade de  produzir
prova  –  Acolhimento  da  preliminar  –
Sentença anulada. - Provimento.

-  Verificado  do  exame  dos  autos
desrespeito  aos  princípios  constitucionais
gravíssimo  da  ampla  defesa  e  do
contraditório,  por  não ter  o magistrado de
base  dado  às  partes  a  oportunidade  de
produzir  provas  acerca  de  aspectos
pertinentes  ao  deslinde  da  controvérsia,
consequência  inarredável  é  a  decretação
de  invalidade  de  todos  os  atos  jurídicos
processuais  praticados  após  este
malferimento.
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- “Evidenciada a necessidade de produção
de  provas  requeridas  pela  ré,  a  tempo
oportuno, constitui  cerceamento de defesa
o  julgamento  antecipado  da  lide,  com
infração  aos  princípios  constitucionais  do
contraditório,  ampla  defesa  e  devido
processo legal” (STJ – REsp 661.009)

V I S T O S, relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  acolher  a  preliminar  de
cerceamento  de  defesa  arguida  pela  recorrente,  anulando  a  sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem, nos termos do voto do
Relator e da súmula de julgamento.

R E L A T Ó R I O

O  DEPARTAMENTO  DE  ÁGUA,
ESGOTOS E SANEAMENTO AMBIENTAL - DAESA ingressou com ação de
cobrança em face de TEREZA P DE ANDRADE.

Em  sentença  exarada  às  fls.  109/110,  o
MM. Juiz “a quo” julgou procedente a pretensão inicial, para condenar a parte
promovida ao pagamento de R$ 3.982,57 (três mil, novecentos e oitenta e
dois reais e cinquenta e sete centavos), acrescido de juros de mora de 0,5 %
a.m e  correção  monetária,  pelo  INPC,  desde  a  data  do  seu  vencimento,
considerado  o  caráter  “ex  re’  do  inadimplemento.  Condenou  a  parte
promovida ao pagamento de honorários advocatícios no valor  de 10% ao
valor  da causa,  atento ao art.  85,  §  1º  e  2º,  do NCPC,  suspensa a sua
exigibilidade face à representação pela Defensoria Pública.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso
de  apelação  às  fls.  115/120,  alegando,  preliminarmente,  a  nulidade  do
processo, em razão da parte autora ser representada por assistente jurídico,
o  cerceamento de defesa,  uma vez que não foi  dado à parte  apelante o
direito de produzir provas, bem como ser a sentença ultra petita. No mérito,
aduziu que os documentos de fls. 70/107 não têm o condão de comprovarem,
se  realmente,  o  apelado prestou  o  serviço  de  fornecimento  de  água,  até
porque, existiam inúmeras ruas na cidade sem tal serviço, bem como não
comprovou devidamente que o apelante tenha recebido as faturas. Concluiu,
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asseverando  que  não  ocorreu  vistoria  ou  perícia  para  a  averiguação  da
prestação ou não do serviço.

Devidamente  intimada,  a  parte  autora
apresentou contrarrazões às fls. 132/135.

Instada  a  se  manifestar,  a  Douta
Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem
manifestação de mérito (fls.138).

É o que interessa a relatar.

V O T O

PRELIMINAR  –  CERCEAMENTO  DE
DEFESA

Antes de adentrar  ao cerne da demanda,
insta examinar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo.

Como cediço, os pressupostos processuais
são classificados em subjetivos e objetivos. Estes se referem à subordinação
do  procedimento  às  normas  legais  e  à  ausência  de  fatos  impeditivos  ao
regular processamento do feito, aqueles dizem respeito aos sujeitos principais
da relação processual, quais sejam, juiz e partes.

Nesta  ordem  de  ideias,  imperioso
considerar que, por se tratar de matéria de ordem pública, referidas questões
preliminares não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo
ser reconhecidos, inclusive, de ofício pelo julgador.

Vê-se, assim, a expressão pressuposto pro-
cessual conceituada “lato sensu”, que abarca tanto os pressupostos processu-
ais concernentes à existência do processo, quanto aos requisitos de validade
do mesmo (desenvolvimento válido e regular).

Dentre os requisitos objetivos de validade
do processo, um interessa ao caso sob análise, qual seja, o requisito denomi-
nado respeito ao formalismo processual.

Não se deve entender, jamais, formalismo
como o amor às formalidades e desprezo aos objetivos processuais.
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O formalismo processual  consiste no con-
junto de regras que regem a atividade processual (regras do jogo), delimitan-
do os direitos e deveres das partes e do juiz, coordenando e organizando as
atividades, buscando o fim a que visa o processo.

Justamente por consistir  o formalismo nas
regras do jogo, as quais se amoldam à figura da mulher que, vendada, equili-
bra os pratos da balança – vê-se nessa milenar figura a busca dos princípios
da imparcialidade, da paridade das partes, do contraditório e ampla defesa,
entre outros – é que o seu desrespeito, como acentua o citado mestre FRE-
DIE DIDIER JR, “implica a invalidade do ato jurídico processual/procedimento”.

Para  arrematar,  solicita-se  “vênia”  para
mais uma citação do renomado autor aqui multicitado, “in verbis”:

“Assim,  exemplificativamente,  podem  ser  citados  os
seguintes requisitos objetivos intrínsecos de validade:
…. 
c) respeito ao princípio do contraditório.
...” (obra citada pág. 28) 

Com clareza solar, o doutrinador expõe que
se constitui num requisito de validade do desenvolvimento do processo (pres-
suposto processual “lato sensu”) o respeito ao contraditório e, podemos conti-
nuar, à ampla defesa, posto que um não existe sem o outro.

Sendo um pressuposto processual, quer di-
zer, um requisito de validade do ato jurídico processual, é dever do magistra-
do, ao detectar em qualquer grau de jurisdição malferimento aos requisitos de
validade, atuar independentemente de provocação das partes e anular os atos
inválidos, posto que ao mesmo cabe a coordenação e direção processual,
bem como assegurar o regular cumprimento das regras do jogo (formalismo
processual).

Nesta mesma linha de raciocínio leciona o
professor DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES1, “in litteris”:

Mais grave que o vício capaz de gerar a nulidade rela-
tiva é o vício que gera a nulidade absoluta, consisten-
te em ato praticado em desrespeito a exigências for-
mais que têm como objetivo a preservação do correto
e regular funcionamento da máquina jurisdicional. A
nulidade absoluta, portanto, diz respeito às situações
em que  a  forma do  ato  processual  busca  preservar
algo superior ao interesse das partes. Busca-se pre-
servar interesses de ordem pública, tratando-se a ga-
rantia do cumprimento das formas legais de verdadei-

1Manual de Direito Processual Civil, volume único, Ed. Método, 4 edição.
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ra  garantia  da  preservação  do  interesse  público  da
Justiça e da boa administração jurisdicional. (grifei).

Sendo assim, verificado do exame dos au-
tos gravíssimo desrespeito ao princípio constitucional da ampla defesa e do
contraditório os quais se constituem também em requisitos indispensáveis de
desenvolvimento válido e regular do processo, consequência inarredável é a
decretação de invalidade de todos os atos jurídicos processuais praticados
após este malferimento.

De se destacar, inclusive, que de todos os
requisitos de validade talvez o mais importante seja justamente este, o da ga-
rantia do contraditório, razão da existência, por excelência, da máquina judi-
ciária.

Na hipótese em comento, a apelante aduziu
que não  lhe  foi  dado  o  direito  de  manifestar-se  acerca  da  impugnação à
contestação apresentada pela promovente, na qual juntou novos documentos,
passando o MM. Juiz a proferir logo a sentença, bem como não lhe foi dada a
oportunidade  de  produzir  provas,  mesmo  tendo  protestado  provar  o  seu
direito, através das provas admissíveis em direito.

Sendo  assim,  tenho  que  o  julgamento
antecipado da lide violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, em
face da necessidade de intimação da parte promovida, ora apelante, para se
manifestar sobre os documentos apresentados na impugnação à contestação
pela promovente.

É que o art. 437, § 1º do CPC/2015 dispõe
que:

Art. 437 - O réu manifestar-se-á na contestação sobre os
documentos anexados à inicial, e o autor manifestar-se-á
na réplica sobre os documentos anexados à contestação.

§ 1o 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.

Ademais, a parte ré não foi intimada para
informar se queria apresentar provas. 
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Na r. sentença, o MM. Juiz “a quo” aduziu
que “consta dos autos extrato de contas e faturas vencidas e não pagas,
emitidas  pela  prestadora  de  serviço,  dotados,  portanto,  de  requisitos  da
presunção de legitimidade, atributo de todos os atos administrativos”. 

No entanto, aduziu a parte apelante que os
documentos juntados pela promovente não tem o condão de comprovarem
se, realmente, o serviço de fornecimento de água foi prestado, até porque, à
época, existiam inúmeras ruas na cidade sem tal serviço. 

Assim,  vê  que  este  também  é  um  dos
pontos  controvertidos,  cujos  documentos  foram produzidos  unilateralmente
pelo apelado, sem ter sido dado oportunidade a apelante de se manifestar.

Dessa  forma,  observa-se  que,  embora  o
MM.  Juiz  “  a  quo”  tenha informado ser  matéria  exclusivamente  de direito,
sendo  imperativo  julgar  antecipadamente  a  lide.  Na  verdade,  vê-se  a
necessidade  de  produção  de  prova,  a  fim  de  que  a  apelante  tenha  a
oportunidade de comprovar que não houve o fornecimento de água para o
seu imóvel ou que conteste as faturas de fls. 70/107.

Pelo exposto,  e  tudo mais  que dos autos
constam, conheço do recurso para, acolhendo a preliminar arguida pela
recorrente, dar provimento ao recurso e anular a decisão de primeiro grau,
determinando o retorno dos autos ao juízo “a quo” a fim de que dado regular
prosseguimento ao processoo, com a oportunidade a parte apelante de se
manifestar sobre os documentos de fls. 70/107, bem como realização da fase
probatória.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão o Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo. Des. Luís Sílvio Ramalho Júnior e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 15 de agosto de 2017. 

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
 Relator
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