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APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS.
ALEGAÇÃO DE PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO
DO  PROCESSO. INEXISTÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  PRÉVIA  DA  PARTE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
AFRONTA À VEDAÇÃO DE DECISÃO SURPRESA.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.  INTELIGÊNCIA
DO  ART.  932,  III,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL. RECURSO PREJUDICADO. 

- O princípio da decisão não surpresa recomenda que
o  julgador  comunique  às  partes  acerca  da  sua
intenção,  garantindo,  assim,  a  higidez  do
contraditório.
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-  Corolário  dos  princípios  constitucionais  do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  o  princípio  da
decisão  não  surpresa  busca  assegurar  às  partes,  a
efetiva  participação  nas  tomadas  de  decisões,
dialogando  entre  si  e  com  o  órgão  jurisdicional,
conferindo  maior  legitimidade  à  resolução  do
conflito.

-  Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo
Civil, incumbe ao relator “não conhecer de recurso
inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha
impugnado  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 162/169, interposta por
Artur Araújo Filho, no intuito de ver reformada a decisão de fls. 158/158V., por meio
da qual o Juízo de Direito da Comarca de São Bento extinguiu a execução Fiscal
movida pelo Estado da Paraíba, consignando os seguintes termos:

Isto  posto,  ante  a  integral  satisfação  da  obrigação
pelo devedor, com fulcro no art. 924, II, CPC, JULGO
EXTINTA A PRESENTE EXECUÇÃO.

Em suas razões, aduziu o recorrente, em preliminar,
a ofensa ao princípio da decisão não surpresa, eis que  ao extinguir o processo em
decorrência da quitação do débito pelo executado, o juiz a quo não considerou que o
recorrente não fora  intimado da petição do ente Estatal,  que alegava a perda do
objeto  na  hipótese.  No  mérito,  sustentou  a  ausência  da  fixação  dos  honorários
advocatícios em fase de execução, o que ensejaria o conhecimento e provimento do
recurso, fls. 162/169.
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Sem contrarrazões, fl. 178.

A  Procuradoria de Justiça,  em parecer do  Dr. José
Raimundo  de  Lima,  opinou  pelo  acolhimento  da  preliminar  de  nulidade  da
sentença, fls. 193/197.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Em  preliminar,  arguiu  o  apelante  a  ofensa  ao
princípio da decisão não surpresa. Explica, para tanto, que ao extinguir o processo
ante a quitação do débito pelo executado, o juiz da causa deixou de considerar que o
recorrente não chegou a ser intimado da petição do Estado da Paraíba, que alegava a
perda do objeto na hipótese. 

Adianto, sem mais tardança, que lhe assiste razão.

Isso porque, o princípio da não surpresa recomenda
que o julgador comunique às partes acerca da sua intenção,  garantindo,  assim, a
higidez do contraditório. 

Pois  bem.  O  referido  preceito,  corolário  dos
princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da  ampla  defesa,  visa  assegurar  às
partes a efetiva participação nas tomadas de decisões, dialogando entre si e com o
órgão jurisdicional,  de modo a conferir,  assim, maior legitimidade à resolução do
conflito. A referida imposição restou expressamente consagrada nos arts. 9º, caput, 10
e 317 do Código de Processo Civil, a saber:

Art.  9o Não  se  proferirá  decisão  contra  uma  das
partes sem que ela seja previamente ouvida. 
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Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de
jurisdição,  com base em fundamento a respeito do
qual não se tenha dado às partes oportunidade de se
manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual
deva decidir de ofício.
Art. 317. Antes de proferir decisão sem resolução de
mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade
para, se possível, corrigir o vício.

Nesse  norte,  proferida  decisão  calcada  em
“fundamento surpresa”, como na hipótese vertente, deve também ser reconhecida a
nulidade do pronunciamento judicial,  por violação à garantia da ampla defesa. A
propósito, destaco:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS
ARTS. 10 E 317 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA NÃO
SURPRESA.  INOBSERVÂNCIA.  CERCEAMENTO
DE  DEFESA  CONFIGURADO.  SENTENÇA
ANULADA.  Ainda  que  se  trate  de  matéria
perceptível, de ofício, é imprescindível que as partes
tenham a oportunidade de se manifestar acerca dos
fundamentos  que  embasarão  a  decisão  judicial.
Restando  comprovada  a  violação  ao  princípio  do
contraditório e da ampla defesa, mostra-se necessária
a  decretação  da  nulidade  da  sentença.  Preliminar
acolhida. (TJMG; APCV 1.0090.16.002858-6/002;  Rel.
Des.  Amorim  Siqueira;  Data  de  Julgamento:
13/09/2017; Data de Publicação: 29/09/2017).

Sobre  o  tema,  esta  Corte  de  Justiça  também  já  se
pronunciou:
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO.  CARÊNCIA  DE  INTERESSE
PROCESSUAL.  INDEFERIMENTO  DA  PETIÇÃO
INICIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
PRÉVIA  DAS  PARTES.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA CONFIGURADO. AFRONTA À VEDAÇÃO
DE  DECISÃO  SURPRESA.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.  CABIMENTO.  POSICIONAMENTO
ATUAL  DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  RETORNO
DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  RECURSO
PREJUDICADO.  UTILIZAÇÃO  DO  ART.  932,  III,
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 
-  O  princípio  da  não  surpresa  recomenda  que  o
julgador comunique às partes acerca da sua intenção,
garantindo,  assim, a higidez do contraditório.  Esse
preceito, corolário dos princípios constitucionais do
contraditório  e  da  ampla  defesa,  visa  assegurar  às
partes  a  efetiva  participação  nas  tomadas  de
decisões,  dialogando  entre  si  e  com  o  órgão
jurisdicional,  de  modo  a  conferir,  assim,  maior
legitimidade à resolução do conflito.
-  O  regramento  contido  no artigo  10,  da  nova  Lei
Adjetiva  Civil,  aplica-se,  inclusive,  aos  temas  a
respeito  dos  quais  o  juiz  deva  se  manifestar  ex
officio. Partindo para o caso dos autos, ainda que se
trate  tal  tema  de  matéria  de  ordem  pública
cognoscível independente de provocação das partes,
deveria conceder-lhes a oportunidade de influenciar
a conclusão a ser expressa na sentença.
-  O  Código  de  Processo  Civil  de  2015  traduz  a
necessidade  de  o  juiz  zelar  pela  garantia  do
contraditório  participativo  e  como  consequência  o
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exercício  mais  ativo  da  cidadania,  inclusive  da
própria natureza processual. Sendo assim, é possível
perceber que o Juízo de origem decidiu a lide com
base  em  fundamento  sobre  o  qual  as  partes  não
tiveram  oportunidade  de  se  manifestar,
surpreendendo-as,  o  que,  a  rigor,  não  encontra
abrigo na sistemática imposta atualmente.
- “Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive
em relação à produção de prova, bem como, quando
for o caso, homologar autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos
recursos e nos processos de competência originária
do tribunal;
III  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida.” (Art. 932, III, NCPC). (TJPB; AC 0003562-
08.2015.815.0031; Rel. Juiz Convocado Gustavo Leite
Urquiza; Data de Julgamento: 15/12/2017).

Na hipótese, de fato o apelante não fora intimada da
petição interposta pelo ente Estatal, fl. 156, vindo o juiz a quo proferir a sentença que
considerou a perda do objeto sem realizar a oitiva da parte adversa a esse respeito.

Como bem pontuou o representante do parquet, “era
necessário que, antes da extinção do feito, aparte adversa fosse intimada acerca da
petição interposta pelo Estado da Paraíba, sob pena de evidente surpresa e ofensa ao
princípio do contraditório”, fl. 195.

Ante  o  exposto,  acolho  a  preliminar  e,  em
observância ao princípio da vedação da decisão surpresa,  ANULO A SENTENÇA,
determinando o retorno dos autos ao Juízo a quo, com o escopo de que este promova
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o regular processamento do feito, restando prejudicado o apelo, nos termos do artigo
932, III, do Código de Processo Civil.

P. I. 

João Pessoa, 28 de fevereiro de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador
      Relator
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