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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – nº. 0006130-72.2013.815.2001

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Severino dos Ramos Rego Filho – Adv. Roberto Pessoa Peixoto
de Vasconcellos (OAB-PB 12.378).

Apelado: PBPREV – Paraíba Previdência – Procuradores:  Renata Franco
Feitosa Mayer (OAB-PB 15.074),  Frederico Augusto Cavalcanti  Bernado
(OAB-PB 17.879) e outros.

EMENTA: PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONCESSÃO DE
OPORTUNIDADE  PARA  PRODUÇÃO  DE  PROVAS.
INOBSERVÂNCIA  DO  PRINCÍPIO  DA  AMPLA
DEFESA.  ART.  5º,  LV  DA CF.  ACOLHIMENTO DA
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA.

-  Viola  o  princípio  da  ampla  defesa  a  não
concessão  de  oportunidade  para  a  produção  de
provas  e  o  julgamento  antecipado  da  lide,
mormente  quando  o  magistrado  singular  julga
improcedente  o pedido  justamente  por  ausência
de prova da alegação dos fatos narrados na inicial.

 Acolhimento  da  preliminar  para  anular  a
sentença recorrida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  acolher  a
preliminar suscitada pelo apelante para declarar a nulidade da sentença,
nos termos do voto do relator.

 
RELATÓRIO
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Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Severino
dos  Ramos  Rego  Filho  (fls.56/67),  contra  sentença  de  (fls.50/53)
proferida pelo Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca
de Capital,  nos autos da Ação de Aposentadoria por Invalidez ajuizada
pelo Apelante contra PBPREV – Paraíba Previdência.

O juiz singular julgou improcedente o pedido do autor
por entender que as provas trazidas aos autos eram suficientes para julgar
o caso, indeferindo o pedido de produção de prova testemunhal e pericial,
todavia,  concluiu  que  as  provas  dos  autos  não  eram  favoráveis  a
comprovar a invalidez permanente do Apelante consignando na sentença
os seguintes fundamentos:

“Percebe-se  que  em  relação  a  enfermidade
alegada pelo promovente o mesmo trouxe aos
autos, apenas, um relatório médico datado de
outubro de 2012 e laudos de exames feitos
(fls.24/28),  não  tendo  havido  qualquer
solicitação administrativa de aposentadoria ao
ógão responsável, nem tampouco submissão à
junta médica oficial para emissão de laudo, ou
seja, não houve parecer que ateste invalidez
permanente, não podendo um único relatório
médico (fls.24) ser suficiente para concessão
de aposentadoria por invalidez...”.   

Insatisfeito, o recorrente interpôs a presente Apelação
Cível (fls. 56/67) suscitando, preliminarmente, a nulidade da sentença em
virtude do suposto cerceamento do direito de defesa, uma vez que não foi
dada oportunidade para a produção de prova testemunhal e pericial que
comprovaria a atual condição física, conforme petição à fl.49. 

No mérito, pugna que seja reformada a sentença para
conceder-lhe a aposentadoria por invalidez permanente. 

Contrarrazões fls. 69/72. 
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A Procuradoria de Justiça ofertou parecer opinando pelo
acolhimento  da  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  e  consequente
retorno  dos  autos  para  a  produção  de  prova  pericial  imprescindível  e
instrução probatória.  No mérito,  opina apenas  pelo  prosseguimento  do
feito fls.80/83.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR: cerceamento do direito de defesa.

O apelante aduz, em preliminar, a nulidade do processo
a  partir  da  fase  instrutória  em razão  do  suposto  cerceamento  do  seu
direito  de defesa.  Segundo sua narrativa,  não teve a oportunidade de
produzir  provas  relativas  aos  fatos  alegados  na  inicial  mesmo  tendo
formulado pedido nesse sentido fl.49. 

Mesmo  sem  dar  oportunidade  para  que  o  autor
produzisse  provas  em  audiência,  o  magistrado  singular  julgou
improcedente o pedido por ausência de provas para comprovar a alegação
do demandante.

Note-se  que  o  caso  dos  autos  é  de  pedido  de
aposentadoria por invalidez permanente em virtude do acometimento de
artrose  degenerativa  que  supostamente  possui  o  Autor/Apelante,
impedindo-o,  conforme  relata,  de  exercer  suas  funções  laborativas,
mesmo  já  tendo  sido  remanejado  para  outras  funções,  estando
continuamente de licença de saúde.

Entretanto, ao julgar o caso, o juiz assim consignou em
trecho da sentença: “  Percebe-se que em relação a enfermidade alegada
pelo promovente o mesmo trouxe aos autos, apenas, um relatório médico
datado de outubro de 2012 e laudos de exames feitos (fls.24/28)… não
podendo um único relatório médico (fls.24) ser suficiente para concessão
de aposentadoria por invalidez...”. 
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Sendo assim, há evidente cerceamento do direito  de
defesa e violação de um direito individual assegurado no art. art. 5º, LV
da Constituição Federal.

O julgamento antecipado da lide, sem a oportunidade
da  parte  produzir  provas,  e  a  posterior  improcedência  do  pedido
justamente  por  ausência  de  prova  do  fato  narrado  na  inicial  gera  a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa, como vem entendendo
o STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO
DA  LIDE.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  DIREITO
ALEGADO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

O juízo inicial realizou o exame direto da lide,
julgando-a  antecipadamente,  dando  pela
improcedência do pedido por entender, à luz
do direito, que a parte não apresentou provas
do direito alegado.

Nos  dizeres  do  processualista  José  Miguel
Garcia Medina, "não é caso de incidência do
art.  330  quando,  sendo  necessária  a
produção de provas, deixa o juiz de deferi-
las,  proferindo  desde  logo  a  sentença.
Ocorre, neste caso,  cerceamento de defesa,
devendo a sentença ser anulada". (cf. Código
de  Processo  Civil  Comentado,  Revista  dos
Tribunais, São Paulo, 2011, p. 323).

Tendo o juiz julgado a lide de forma antecipada
por entender estarem presentes todas as provas
necessárias ao deslinde da controvérsia, não pode
o acórdão, atestando a ausência de provas, julgar
contrariamente  ao  recorrente,  sem  viabilizar  o
direito da produção de provas, pois assim, vedaria
à  parte  o  direito  de  instruir  corretamente  o
processo, cerceando-lhe a defesa.

Agravo  regimental  improvido.  (STJ,  AgRg  no
AREsp  371.238/GO,  Rel.  Ministro  HUMBERTO
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MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
03/10/2013, DJe 14/10/2013)

No mesmo sentido o entendimento de nossos Tribunais
pátrios:

APELAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
OCORRÊNCIA.  AÇÕES CONEXAS. APENSAMENTO.
Há  cerceamento  de  defesa  quando  a  parte
pede  para  produzir  uma  prova,  quando  o
juízo não aprecia tal  pedido, e depois julga
improcedente o pedido justamente por falta
de provas. Havendo cerceamento de defesa,
é  caso  para  desconstituição  da  sentença,
retornando os autos à origem para produção
da  prova  postulada. A  desconstituição  da
sentença também é necessária porque a presente
é  uma  ação  de  nulidade  de  doação,  mediante
alegação de inoficiosidade, sendo que existem três
outras ações ajuizadas pela mesma parte autora,
questionando  a  mesma  coisa.  Tratando-se  de
ações  conexas,  é  conveniente  que  sejam  todas
apensadas e depois julgadas em conjunto, para o
fim de prevenir e evitar decisões conflitantes. Mais
do  que  isso,  tratando-se  de  múltiplas  doações
questionadas  como  sendo  inoficiosas,  há
potencialidade de que só analisando em conjunto
todos os negócios que se possa aferir se há ou não
inoficiosidade.  ACOLHERAM  A  PRELIMINAR  E
DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. (TJRS, Apelação
Cível Nº 70051959344, 8ª Câmara Cível, Relator:
Rui Portanova, Julgado em 27/02/2014)

PROCESSO  CIVIL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
CONTRATO  DE  LOCAÇÃO.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  ATIVA  DA  IMOBILIÁRIA.
INOCORRÊNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INSTRUÇÃO DO FEITO. SENTENÇA CASSADA. 
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1. Não há que se falar em ilegitimidade ativa da
imobiliária que, diante de procuração com poderes
especiais  outorgada  pelo  proprietário  do  imóvel
locado, firma contrato de locação em seu próprio
nome.

2. Verifica-se a hipótese de cerceamento do
direito  de  produção  de  provas  quando,  ao
realizar  o  julgamento  antecipado  da  lide,
decreta-se  a  improcedência  dos  pedidos
autorais  sob  fundamento  de  ausência  de
comprovação dos fatos alegados.

3. Sentença cassada. (TJDFT, Acórdão n.763050,
20120111759069APC,  Relator:  GISLENE
PINHEIRO,  Revisor:  ANGELO  CANDUCCI
PASSARELI, 5ª Turma Cível, Data de Julgamento:
19/02/2014, Publicado no DJE: 25/02/2014. Pág.:
150)

Portanto, se é ônus do autor a demonstração dos fatos
constitutivos do seu direito, faz-se necessária a produção de prova pericial
ou testemunhal  a  ser  dirimida em instrução probatória  e  audiência  de
instrução e julgamento.

Logo, não havendo oportunidade para a produção das
referidas provas, conforme solicitado (fl. 49), encontra-se demonstrada a
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, previstos no art. 5º,
LV da Constituição Federal.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR
SUSCITADA PELO APELANTE PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA,
a  fim  de  que  seja  concedida  oportunidade  para  que  a  parte  apelante
produza  as  provas  em  primeiro  grau  que  entender  necessárias  e  o
processo  siga seu curso  instrutório,  tudo em harmonia  com o parecer
ministerial. 

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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