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

ACÓRDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2000493-95.2013.815.0000.
ORIGEM: 5ª Vara Mista da  Comarca de Guarabira.
RELATOR: Dr. Marcos Coelho de Salles – Juiz Convocado para suibstituir o Des. Romero Marcelo 
da Fonseca Oliveira.
AGRAVANTE: Município de Gurabira.
ADVOGADO: Jader Soares Pimentel e outros.
AGRAVADA: Joselma Maria Brito da Silva.
ADVOGADOS: Paulo Wanderley Câmara e outro.

EMENTA:  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
CONVERSÃO  DO  PROCEDIMENTO  ORDINÁRIO  PARA  O  SUMÁRIO. 
FAZENDA PÚBLICA. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS PREVISTAS NOS ARTS. 
275,  I  E  277,  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  OFENSA  AOS  PRINCÍPIOS  DO 
CONTRADITÓRIO  E  DA  AMPLA  DEFESA.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
DESPROVIMENTO.  INVALIDADE,  POR  CONSEQUÊNCIA,  DA DECISÃO 
QUE ATRIBUIU O EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO.

“1. Quando o Juízo  a quo,  de ofício,  converte o procedimento de ordinário para 
sumário,  deve adotar medidas de adequação ao novo rito,  ordenando o processo, 
oportunizando às partes a indicação das provas que pretendem produzir, inclusive 
com a apresentação de rol de testemunhas, sob pena de cerceamento do direito de 
defesa.” (STJ,  REsp 698.598/RR, 4ª  Turma, Rel.  Min. Raul Araújo,  julgado em 
02/04/2013, DJ 12/04/2013).

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente ao Agravo de 
Instrumento  n.º  2000493-95.2013.815.0000,  em  que  figuram  como  Agravante  o 
Município de Guarabira e como Agravada Joselma Maria Brito da Silva.

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

VOTO. 

O  Município  de  Guarabira interpôs  Agravo  de  Instrumento contra  a 
Decisão do Juízo da 5ª Vara Mista daquela Comarca, prolatada nos autos da Ação 
Ordinária de Cobrança, em face dele intentada por Joselma Maria Brito da Silva, 
que, ao receber a Petição Inicial, designou Audiência de Conciliação, determinando 
a  citação  do  ora  Agravante   com antecedência  mínima  de  dez  dias,  para  a  ela 
comparecer e/ou, querendo, apresentar resposta escrita ou oral. 

Em suas razões recursais, f. 02/06, alegou que a partir do momento em que o 
Juízo  deu  ao  processo  o  Rito  Sumário,  quando  o  requerido  pela  Autora  foi  o 
Ordinário, ocorreu prejuízo à sua defesa, notadamente no que diz respeito ao prazo 
de dez dias para a apresentação da defesa estabelecido no decisum, que se demonstra 
contrário ao preceituado no art. 277, do CPC, que prever o prazo em dobro quando a 
Fazenda Pública for Ré. 



Requereu, com êxito, f. 16, a atribuição do efeito suspensivo ao Recurso, e, 
no mérito, o seu provimento para que seja dado à  Ação o Rito Ordinário, e não o 
Sumário, e, por conseguinte, e determinação da sua citação para a apresentação da 
Contestação no prazo legal.

Intimado,  f.  22,  o  Agravado  não  apresentou  Contrarrazões.,  e,  apesar  da 
Certidão de f. 26 circunstanciando não apresentação das informações do Juízo,  estas 
foram juntadas aos autos posteriormente, após o lançamento do Relatório.

O Juízo, f. 31/33, informou que  não há que falar em cerceamento de defesa, 
porquanto a conversão do rito ocorreu ainda em sede de despacho inicial, inclusive, 
oportunizando às Partes a indicação das provas que pretendiam produzir, mantendo a 
Decisão Agravada.

Desnecessária a intervenção Ministerial  no feito,  por não se configurarem 
quaisquer das hipóteses do art. 82, I a III, do Código de Processo Civil. 

É o Relatório.

O Recurso  é  tempestivo,  e  o  Agravante  isento  do  pagamento  do  preparo 
recursal, pelo que, preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, 
dele conheço. 

A Agravada  ajuizou  Ação  Ordinária  de  Cobrança  em face  do  Agravante, 
pleiteando  a  sua  condenação  ao  pagamento  das  férias  acrescidos  do  terço 
constitucional,  durante o período em que exerceu o cargo em comissão de Vice-
Diretora de Creche da rede municipal, e a sua citação para para contestar a ação, 
dando-se à causa o valor de R$ 1.000,00, conforme cópia da Inicial trasladada às f. 
12/15. 

Na hipótese do art. 275, I1, CPC, é possível a sua aplicação em caso do parte 
Ré ser a Fazenda Pública, nos termos do art. 277, parte final2, também do CPC.  

Em que pese a Parte Agravada ter dado à Ação o nome de Ordinária, o   Juízo 
pode converter o Rito Ordinário para o Sumário, conforme precedente o STJ3,  desde 

1Art. 275. Observar-se-á o procedimento sumário: 
I - nas causas cujo valor não exceda a 60 (sessenta) vezes o valor do salário mínimo.

2 (…). Sendo ré a Fazenda Pública, os prazos contar-se-ão em dobro. 

3 RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  COMISSÕES.  CONTRATO  DE 
REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. CONVERSÃO, DE OFÍCIO, PELO JUIZ DO RITO DE 
ORDINÁRIO  PARA  SUMÁRIO.  AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DA  PARTE  PARA 
APRESENTAR  ROL  DE  TESTEMUNHAS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AGRAVO 
RETIDO. NULIDADE DO DESPACHO QUE DESIGNOU AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 
JULGAMENTO.  CONFIRMAÇÃO.  APELAÇÃO.  LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. 
POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Quando o Juízo a quo, de ofício, converte o procedimento de ordinário para sumário, 
deve adotar medidas de adequação ao novo rito, ordenando o processo, oportunizando às partes a 
indicação  das  provas  que  pretendem  produzir,  inclusive  com  a  apresentação  de  rol  de 
testemunhas, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

2. (…). 
3. (…). 



que adote medidas de adequação ao novo rito, ordenando o processo, oportunizando 
às  partes  a  indicação  das  provas  que  pretendem  produzir,  inclusive  com  a 
apresentação de rol de testemunhas, sob pena de cerceamento do direito de defesa.

E foi  o  que  o  Juízo  fez,  f.  16,  ao  designar  a  audiência  de  conciliação  e 
determinar  a  citação  do  Município/Agravante,  com antecedência  mínima  de  dez 
dias,  para  comparecer  à  audiência  e  apresentar  resposta  escrita  ou  oral,  em 
conformidade com o preceituado no art. 2774, do Código de Processo Civil. 

Ressalte-se  que  nem  mesmo  há  que  falar  em  prejuízo  ao 
Município/Agravante  no  que  diz  respeito  ao  prazo  para  a  apresentação  da 
Contestação, porquanto, além do prazo de dez dias a que faz referência o Juízo na 
Decisão Agravada referir-se ao prazo para sua citação com a antecedência mínima 
para  comparecer  à  audiência  e/ou  apresentar  defesa,  o  Município  já  goza  do 
privilégio do prazo em dobro para contestar, art. 277, parte final, CPC. 

Posto  isso,  conhecido  o  Agravo  de  Instrumento,  nego-lhe  provimento, 
tornando sem efeito a Decisão que atribuiu o efeito suspensivo ao recurso de f. 
20, para restabelecer os efeitos da Decisão Agravada.

É o voto. 

Presidiu o julgamento,  realizado na sessão ordinária  desta  Quarta  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  no dia 16 de setembro de 
2014, conforme Certidão de julgamento, o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca 
Oliveira,  dele  também participando,  além deste  Relator,  o  Exmo.  Des.  Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exm.º  Dr.  Miguel  de Britto  Lyra Filho (Juiz 
convocado para substituir o Des. João Alves da Silva). Presente à sessão a Exm.ª 
Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Marcos Coelho de Salles
Juiz convocado - Relator

4. Recurso especial  desprovido (REsp 698.598/RR, 4ª Turma, Rel.  Min.  Raul Araújo, 
julgado em 02/04/2013, DJ 12/04/2013).

4Art. 277. O juiz designará a audiência de conciliação a ser realizada no prazo de trinta dias, 
citando-se o réu com a antecedência mínima de dez dias e sob advertência prevista no § 2º deste  
artigo,  determinando o  comparecimento  das  partes.  Sendo  ré  a  Fazenda  Pública,  os  prazos 
contar-se-ão em dobro. 


	AGRAVADA: Joselma Maria Brito da Silva.

