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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.
PROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  POSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DO ART. 330, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. QUESTÃO DE DIREITO E DE
FATO.  SUFICIÊNCIA  DO  ACERVO
PROBATÓRIO.  PRECEDENTE
JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
SEGUIMENTO NEGADO.

- Nos termos do art. 330, I, do Código de Processo
Civil, é permitido ao julgador, após a formação do
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seu  convencimento,  proceder  com  o  imediato
julgamento do processo, desde que os elementos
trazidos aos autos sejam suficientes para a devida
apreciação  da  controvérsia  discutida  em  juízo,
sem que tal proceder implique em cerceamento do
direito de defesa.

-  A disposição  constante  do  art.  557,  caput,  do
Código de Processo Civil,  supõe ao julgador,  de
forma  isolada,  negar  seguimento  ao  recurso,
conferindo  à  parte  prestação  jurisdicional
equivalente à que seria concedida caso a demanda
fosse julgada pelo órgão colegiado.

Vistos.

Marcos Suel Batista Marques manejou a presente
Ação de Cobrança, em face do Município de Cajazeiras, alegando ter firmado os
Contratos de Prestação de Serviços colacionados às fls. 14 e 15, no exercício de
Fonoaudiólogo, perfazendo o total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), no período de
05.01.2009 a 30.06.2009 e 01.07.2009 a 31.12.2009, respectivamente.

No  entanto,  apesar  de  cumprir  seu  mister,  o
primeiro contrato foi parcialmente adimplido, conquanto só recebeu a importância
de R$ 11.957,68 (onze mil novecentos e cinquenta e sete reais e sessenta e oito
centavos); e a segunda avença, totalmente descumprida. Logo, o autor faz jus ao
remanescente  do  primeiro  contrato  e  o  valor  cheio  do  segundo,  perfazendo o
montante  de  R$  18.042,32  (dezoito  mil  quarenta  e  dois  reais  e  trinta  e  dois
centavos), a ser devidamente corrigido.

Regularmente citado, o  Município de Cajazeiras
ofertou contestação, fls. 20/23, suscitando preliminarmente a denunciação da lide e
o  litisconsórcio  passivo  da  Secretaria  de  Saúde  do  respectivo  Município.  No
mérito, refuta os argumentos do autor, aduzindo que não há prova da prestação
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do serviço e nem do débito da Municipalidade. Ademais, se dívida existir, deve
ser atribuída ao antigo gestor,  no qual  desrespeitou,  em tese,  o art.  42,  da Lei
Complementar nº 101/2000.

Às  fls.  26/29,  a  Magistrada  singular  julgou
procedente o pedido exordial, consignando os seguintes termos:

Isto  posto, JULGO  PROCEDENTE  O  PEDIDO
para condenar o MUNICÍPIO DE CAJAZEIRAS a
pagar a  MARCOS SUEL BATISTA MARQUES o
valor  residual  do  contrato  referente  ao período
de  05/01/2009  a  30/06/2009  e  o  valor  total  do
contrato  referente  ao  período  01/07/2009  a
31/12/2009, totalizando a quantia de R$ 18.042,32
(dezoito  mil  quarenta  e  dois  e  trinta  e  dois
centavos). Sobre os valores encontrados incidirão
os juros de mora de 1% ao mês da citação (art. 219,
do CPC e 406, do CC) e correção monetária pelo
INPC do ajuizamento da ação (Lei 6.899/81),  vez
que declarada  a inconstitucionalidade, sem efeito
repristinatório, do art. 1º-F, da Lei 9494/97, com a
redação  dada  pela  Lei  11.960/09  (ADI's
4357,04425,04400,04372, todas do DF).

Inconformado,  o  Município  de  Cajazeiras
ingressou com  Apelação,  fls.  35/39,  postulando  a  nulidade da  sentença,  sob  o
argumento  de  ser  necessária  a  dilação  probatória,  não  sendo  o  caso,  no  seu
entender, de julgamento antecipado da lide, mas, sim, da designação de audiência
de  instrução  e  julgamento.  Ao  final,  pugna  pela  anulação  da  sentença  e,
sucessivamente, pela improcedência da demanda.

Certidão lançada à fl.  41/V, atestando a ausência
de contrarrazões.
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A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 46/50, opinou pela rejeição da
preliminar e, no mérito, pelo seguimento ao regular trâmite processual. 

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Desde logo, a matéria devolvida a esta instância
cinge-se a verificação do acerto da Juíza sentenciante quando do julgamento ante-
cipado da lide, haja vista ter sido essa a pretensão recursal.

Ora, sabe-se que o julgamento antecipado da lide
não  implica,  necessariamente,  cerceamento  de  defesa.  Constitui-se,  aliás,  num
eficaz  instrumento  de  celeridade,  economia  e  efetividade  da  prestação
jurisdicional,  uma  vez  que  autoriza  o  julgador,  após  a  formação  do  seu
convencimento, a  proceder  com  o  imediato  julgamento  do  mérito  processual,
desde  que  os  elementos  trazidos  aos  autos  sejam  suficientes  para  a  devida
apreciação do objeto da demanda.

Tal  situação  é  admitida  quando  a  matéria  de
mérito for unicamente de direito ou, de outra hipótese, sendo de direito e de fato,
for desnecessária a produção de outras provas, conforme os termos disciplinados
no art. 330, I, do Código de Processo Civil:

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido,
proferindo sentença:
I- quando a questão de mérito for unicamente de
direito, ou, sendo de direito e de fato, não houver
necessidade de produzir prova em audiência

Esse  é  o  entendimento  encontrado  na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE
INADMITIU  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO
ANULATÓRIA  DE  ATO  JURÍDICO.
ALIENAÇÃO  DE  IMÓVEL  OUTORGA
UXÓRIA.  INADMISSIBILIDADE  DO  APELO
EXTREMO  QUANDO  APRESENTADA  TESE
GENÉRICA  DE  VIOLAÇÃO  A  DIPLOMA
LEGAL,  SEM  INDICAÇÃO  DOS  ARTIGOS
SUPOSTAMENTE  INTERPRETADOS  DE
FORMA  DIVERSA  POR  TRIBUNAIS
NACIONAIS.  APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  N.
284 DO STF. 1. Ausência de demonstração clara e
objetiva  de  dispositivos  de  Lei  federal
supostamente interpretados de forma diversa por
tribunais. Incidência do enunciado sumular n. 284
do STF. 2. A jurisprudência do STJ é no sentido de
que o julgamento antecipado da lide (  artigo 330,  
inciso  I,  parte  final,  do  CPC  )  não  configura  
cerceamento  de  defesa,  quando  constatada  a
existência  de  provas  suficientes  para  o
convencimento do magistrado. Nesse contexto, a
revisão do entendimento acerca da suficiência dos
elementos  probatórios  constantes  dos  autos
esbarra no óbice estabelecido na Súmula nº 7/STJ.
3.  Agravo  regimental  desprovido.  (STJ;  AgRg-
REsp  1.115.769;  2009/0004973-0;  Quarta  Turma;
Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 23/05/2013; Pág. 831) –
destaquei.

Cabe esclarecer, ademais, que nos casos de ação de
cobrança de remuneração intentada por servidor público, opera-se a inversão do
onus probandi, cabendo à  Administração  Pública  colacionar  documentos  hábeis
capazes  de  modificar  ou  extinguir  o  direito  do  autor  em  receber  as  quantias
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pleiteadas na exordial.

Acontece  que,  no  caso  telado,  ao  ofertar
contestação, fls. 20/23, a Edilidade não acostou qualquer documentação capaz de
afastar  a  pretensão inicial.  Ao ter  assim procedido,  descumpriu o recorrente a
regra  disposta  no  art.  396,  do  Código  de  Processo  Civil,  já  que  cabe  a  parte,
quando da apresentação da contestação,  acostar aos autos a prova documental
necessária  à  comprovação de suas  alegações.  É  o que preconiza o art.  396,  do
Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 396. Compete à parte instruir a petição inicial
(art.  283),  ou  a  resposta  (art.  297),  com  os
documentos destinados a provar-lhe as alegações. 

Diante do panorama apresentado, tendo o trâmite
processual  observado o devido processo legal,  não vislumbro qualquer mácula
capaz de ensejar a nulidade da sentença.

Por fim, o art. 557,  caput, do Código de Processo
Civil  permite  ao  Relator  negar  seguimento  a  recurso,  através  de  decisão
monocrática,  quando  este  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO.

P. I.

João Pessoa, 16 de dezembro de 2014.

   João Batista Barbosa
    Juiz de Direito Convocado

Relator
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