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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0064919-98.2012.815.2001
ORIGEM : 5ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR : Aluizio Bezerra Filho, Juiz de Direito convocado em 

substituição ao Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Condomínio Bougainville Residence Privê
ADVOGADO : Walter de Agra Júnior (OAB/PB n. 8.682)
APELADO : Bougainville Urbanismo Ltda.
ADVOGADOS : George Ottávio Brasilino Olegário  (OAB/PB n. 15.013) e 

outros

PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Vícios  existentes  em  empreendimento
imobiliário  –  Responsabilidade  –
Averiguação  –  Necessidade  de  prova
pericial  –  Cabimento  –  Julgamento
antecipado da lide – Cerceamento do direito
de  defesa  –  Ocorrência  –  Nulidade
processual  –  Acolhimento  da  preliminar  –
Cassação  do  “decisum”  –  Provimento  do
recurso.

-  Em  se  tratando  de  obrigação  de  fazer,
envolvendo direito  contratual  e  imobiliário,
não  havendo  consenso  entre  as  partes,
imperiosa  a  realização  de  prova  técnica,
sob  pena  de  configurar  cerceamento  de
defesa,  por  violação  aos  princípios
constitucionais do contraditório e da ampla
defesa.

-  “É  nula,  por  cerceamento  de  defesa,  a
sentença que julga antecipadamente a lide,
sem possibilitar a realização de perícia para
apuração  e  avaliação  da  benfeitoria  que
tenha  sido  realizada  no  imóvel.”  (TJMG -
Apelação  Cível  1.0701.00.014049-4/001,
Relator(a):  Des.(a)  Guilherme  Luciano



Apelação Cível nº 0064919-98.2012.815.2001

Baeta  Nunes  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,
julgamento  em 11/03/2008,  publicação  da
súmula em 29/03/2008) 

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

A C O R D A M, em Segunda Câmara
Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação
unânime, dar provimento ao apelo, para anular a sentença proferida, nos
termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de apelação cível, interposta pelo
Condomínio Bougainville Residence Privê (fls. 402/440), contra a sentença
de fls. 387/399, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca da Capital,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na “ação de obrigação de
dar  e  de  fazer  com pedido  de  liminar”,  ajuizada  pela  recorrente  contra
Bougainville  Urbanismo  Ltda.,  bem  como  os  pedidos  reconvencionais
requeridos pela promovida.

Na sentença proferida, o douto magistrado
“a  quo”  julgou  antecipadamente  a  lide,  entendendo  que  os  documentos
pretendidos pelo autor já haviam sido entregues pela parte promovida, e que
o material intencionado na utilização da obra não estava previsto em contrato,
inexistindo obrigação da demandada para tanto. 

Ainda compreendeu o Julgador de piso que
o autor não trouxe prova de que o material teria qualidade inferior ao previsto
no  documento,  e,  ao  revés,  a  promovida  demonstrou  que  os  problemas
existentes na pavimentação e no sistema de drenagem do condomínio autor,
possivelmente,  decorreram  do  mau  uso  e  da  má  conservação  dos  bens
comuns pelos condôminos. 

Com isso, o Magistrado rejeitou igualmente
os pedidos de indenização por danos morais,  contidos tanto na vestibular,
quanto na reconvenção, e afastou o pedido reconvencional de litigância de
má-fé contra o autor da ação.

Por  fim,  fixou  honorários  advocatícios
sucumbenciais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a serem pagos
pelo autor quanto ao pedido exordial, e de R$ 2.000,00 (dois mil reais) contra
o promovido em relação a lide reconvencional.
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Em suas razões recursais, o  Condomínio
Bougainville  Residence  Privê defende,  em  síntese,  preliminarmente,  a
nulidade  da  sentença,  por  ofensa  ao  direito  de  defesa,  já  que,  em  fase
probatória, antes do fim do prazo para o recolhimento de honorários periciais,
requereu a suspensão deste, para que fosse tentada composição conciliatória
no  feito,  circunstância  esta  inobservada  pelo  julgador,  que  julgou
antecipadamente a lide.

Defende o recorrente a manutenção de seu
interesse  na  realização  da  perícia  deferida,  a  desconsideração  de  sua
intenção  em  firmar  composição  conciliatória  e  a  verdadeira  penalidade
ocorrida em ato posterior, pelo julgamento antecipado da lide sem o exame da
circunstância.

No  mérito,  o  Condomínio  Bougainville
Residence Privê aduz que o promovido entregou parcialmente os documentos
a que estava obrigado. 

Sustenta  a  existência  de  vícios  no
empreendimento, especialmente quanto à pavimentação e drenagem, tendo o
Magistrado ignorado as provas colacionadas nos autos.

Elenca outros vícios de construção, discorre
sobre a entrega da obra com pendências, bem como sobre a imprestabilidade
dos laudos periciais juntados pela parte adversa.

Disserta  sobre  a  natureza  do  contrato  e
seus  aspectos,  concluindo  que  a  obrigação  de  resultado  assumida  pelo
recorrido não foi atingida. 

Defende a aplicação do CDC ao caso e a
hipótese  de  responsabilidade objetiva  do  prestador  de  serviço.  Ressalta  a
possibilidade de conversão das obrigações em perdas e danos, sem prejuízo
de multa, e pugna pela indenização do condomínio em danos morais.

Ao  final,  requer  a  anulação  da  sentença
ante o cerceamento de defesa, ou caso superada a preliminar, o provimento
do recurso.

Contrarrazões  às  fls.  541/480,  pela
manutenção da sentença.

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer de fls. 487, não apresenta manifestação de mérito.
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É o relatório.
 
V O T O:

Conheço do apelo, vez que presentes todos
os pressupostos de admissibilidade.

PRELIMINAR

NULIDADE PROCESSUAL

Defende  o  condomínio  recorrente,  em
síntese, preliminarmente, a nulidade da sentença, por ofensa ao direito de
defesa. 

Narra o apelante que, em fase probatória,
antes do fim do prazo para o recolhimento de honorários periciais, requereu a
suspensão deste interregno, para que fosse tentada composição conciliatória
no feito. 

Aduz  que  o  Magistrado,  entretanto,
procedeu com o julgamento antecipado da lide, sem observar a circunstância.

Com isso, sustenta a manutenção de seu
interesse  na  realização  da  perícia  deferida,  a  desconsideração  de  sua
intenção  em  firmar  composição  conciliatória  e  a  verdadeira  penalidade
ocorrida em ato posterior, pelo julgamento antecipado da lide, sem o exame
da circunstância.

Sobre a questão o que impende analisar é
se, frente aos elementos dos autos, a pretensão de produção de prova pericial
seria realmente necessária para o deslinde da controvérsia, de modo que o
magistrado  pudesse  realizar  um  outro  julgamento  de  acordo  com  este
elemento, acrescentado aos já existentes nos autos.

Em decorrência da exegese do artigo 740,
parágrafo  único,  e  artigo  130,  ambos  do  CPC,  tem-se  que  o  julgamento
antecipado da lide implica cerceamento de defesa se as provas pleiteadas se
revelarem aptas a alterarem a convicção do Julgador, ou seja, se a dilação
probatória for necessária ao justo desate da lide. 

A propósito, vale transcrever o esclarecedor
comentário de Theotônio Negrão:
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"Art. 130:6. (...) O julgamento antecipado da lide deve
acontecer  quando  evidenciada  a  desnecessidade  de
produção de prova; de outro modo, caracterizado fica o
cerceamento de defesa (RSTJ 48/405).
Nega vigência ao art. (...) e aos arts. 330 e 332 do CPC
a  decisão  que,  após  indeferir  a  produção  de  perícia,
repele  a  pretensão  daquele  que  a  requereu,  ao
fundamento  de  ausência  de  prova  (RSTJ  54/350,
maioria)." 

Pois bem.

Entende-se que, sobre o caso, haveria sim
a necessidade de realização de prova pericial,  a fim de averiguar a exata
extensão dos defeitos mencionados nos autos, bem como a responsabilidade
por estes, se decorrentes da má utilização do bem pelos condôminos, como
defende uma parte,  ou da execução da obra e emprego de materiais com
baixa qualidade, conforme sustenta a outra.

Observa-se  que  esta  celeuma não  restou
bem  evidenciada  pelas  provas  documentais,  e  o  laudo  pericial  a  ser
produzido,  por  sua  vez,  com  todos  os  quesitos  necessários  a  serem
formulados ao perito, poderia alterar o juízo de convencimento do julgador.

Em  se  tratando  de  obrigação  de  fazer,
envolvendo direito contratual  e imobiliário,  não havendo consenso entre as
partes,  imperiosa  a  realização  de  prova  técnica,  sob  pena  de  configurar
cerceamento  de  defesa,  por  violação  aos  princípios  constitucionais  do
contraditório e da ampla defesa.

“Mutatis  mutandis”,  aplica-se  ao  caso  o
seguinte julgado deste egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, “in verbis”:

AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO POR  DANOS  MATERIAIS
OBRA  PÚBLICA  TUBULAÇÃO  DE  ESGOTO
OCORRÊNCIA  DE  DANOS  ESTRUTURAIS  EM
IMÓVEL  ADJACENTE  CONDENAÇÃO  IMPOSTA
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO EFETIVA OCORRÊNCIA
DO DANO EXTENSÃO DO DANO IMPOSSIBILIDADE
DE AFERIÇÃO NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA NÃO OCORRÊNCIA PLEITO CONSIGNADO
NA PEÇA DEFENSIVA CERCEAMENTO DO DIREITO
DE  DEFESA  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO
ANULAÇÃO DA SENTENÇA. Impõe-se a anulação da
sentença,  que a despeito do reconhecimento da efetiva
ocorrência de dano material,  condena o promovido ao
pagamento  de  quantia  fixada  com  base  em  mera
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presunção. Em tal hipótese, especialmente na ocasião em
que  o  promovido  pugna,  em sua  peça  defensiva,  pela
realização de prova pericial para fins de comprovação
dos fatos modificativos do direito do autor, caberia ao
magistrado a quo ter determinado a realização de prova
pericial,  visando  a  aferir  a  real  extensão  do  dano
patrimonial provocado ao imóvel do autor. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120090024025001,  3ª  Câmara  cível,  Relator  DES.
Saulo Henriques de Sá e Benevides , j. em 12-03-2013) 

E ainda, de outros Tribunais:

PROCESSUAL  CIVIL  -  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA  -
ATERRO - BENFEITORIA -  RETENÇÃO - PERÍCIA -
DEFESA  -  CERCEAMENTO.  1.  Em  caso  de  ação
reivindicatória, o réu, que realizou o aterro, pode pedir a
retenção do lote, que teve sua utilização aumentada ou
facilitada com aquela obra. 2. É nula, por cerceamento
de defesa, a sentença que julga antecipadamente a lide,
sem possibilitar a realização de perícia para apuração e
avaliação  da  benfeitoria  que  tenha  sido  realizada  no
imóvel.  (TJMG  -  Apelação  Cível  1.0701.00.014049-
4/001,  Relator(a):  Des.(a)  Guilherme  Luciano  Baeta
Nunes  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
11/03/2008, publicação da súmula em 29/03/2008) 

Ementa:  APELAÇÃO  CÍVEL.  CONDOMÍNIO.  AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  PRESCRIÇÃO  AFASTAMENTO.
PERÍCIA.  NECESSIDADE.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  -  Não  merece  acolhimento  a
prejudicial ao mérito, uma vez que não está prescrito o
direito da parte autora, ora apelada, no caso em exame.
Incidência  do  Art.  205  do  Código  Civil,  cujo  marco
inicial  é a data do conhecimento dos danos e defeitos
construtivos no imóvel e a final é a data do ajuizamento
da presente ação. - Necessidade de ser realizada prova
pericial, com o intuito de verificar a situação atual do
imóvel,  não  sendo  razoável  a  condenação  do
Condomínio réu, ora apelante, à obrigação de reparar
os  defeitos  com  base  em  laudo  técnico  produzido
unilateralmente no ano de 2008, ou seja, dois anos antes
do próprio ajuizamento da presente ação.  -  Diante  do
longo tempo de tramitação da lide e considerando que o
imóvel  está  em  construção  desde  a  década  de  80,
necessária a realização de prova pericial judicial para
melhor análise do bem em seu momento atual, de modo a
não gerar prejuízo a quaisquer das partes ou alegação
de  nulidade  por  cerceamento  de  defesa  posterior.
PREJUDICIAL  DE  MÉRITO  AFASTADA.  APELO
PROVIDO  PARA  DESCONSTITUIR  A  SENTENÇA.
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(Apelação  Cível  Nº  70073826471,  Décima  Sétima
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Gelson Rolim Stocker, Julgado em 20/07/2017) 

Portanto, a realização de prova pericial, no
caso em exame, é imprescindível  para o deslinde da controvérsia,  não se
tratando de prova que se possa dispensar.

Ademais,  a   questão  não  se  limita  ao
exame do instituto da preclusão, por não ter o requerente realizado, de
logo, o pagamento dos honorários periciais quando intimado (fls. 381),
no valor de R$ 11.820,00 (onze mil, oitocentos e vinte reais).

Observa-se que o requerimento, de fato,
inapropriado  da  parte  (fls.  383/384),  de  interrupção  do  prazo  para
tentativa  de  conciliação,  deveria  ser  melhor  ponderado  diante  da
relevância da informação para o próprio Juízo, até mesmo na busca da
verdade real no processo.

Isto  porque,  antes  mesmo de se iniciar  a
produção  de  provas,  registrou-se  que  a  autora  mantinha  o  interesse  em
realizar a perícia já deferida. E mais, o juiz não se pronunciou sobre a petição
nos autos.

Só  a  prova  pericial  restaria  apta  para  a
comprovação  da  culpa  pelos  eventos  no  empreendimento  imobiliário,
deixando os fatos de terem sido apurados com exatidão. 

Sobre a matéria, o julgado:

CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SEGURO  DPVAT.
PEDIDO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
PEDIDO  NÃO  APRECIADO.  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. ART. 330, I, CPC. DECISÃO
DESFAVORÁVEL AO  AUTOR  DA AÇÃO.  PREJUÍZO
MANIFESTO. SENTENÇA CASSADA.
1.  Não  estando  suficientemente  comprovados  os  fatos
aduzidos pelas partes e sendo necessária a produção de
provas para o deslinde da causa, incabível o julgamento
antecipado da lide.
2.  Destarte,  "1.  Configura-se  cerceamento de defesa a
supressão da produção de prova pericial expressamente
requerida pelas partes quando necessária a realização
de  perícia  médica  para  aquilatar  o  grau  de
comprometimento  fisiológico do segurado,  em caso de
apontada invalidez permanente,  mormente  quando não
há  nos  autos  qualquer  outro  elemento  de  prova  a
confirmar o alegado. 2. Recurso conhecido, preliminar
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acolhida.  Sentença  cassada."  (20100310180376APC,
Relator:  Simone  Lucindo,  1ª  Turma Cível,  22/11/2012.
Pág.: 63).
3.  Recurso  provido.  (TJDFT,  Acórdão  n.  658249,
20110111478513APC, Relator: JOÃO EGMONT 5ª
Turma  Cível,  Data  de  Julgamento:  27/02/2013,
Publicado no DJE: 05/03/2013. Pág.: 591) 

Ademais,  apropriado  o  despacho  de
saneamento  do  processo  para  delimitação  de  questões  controversas,  de
acordo com a regra do art. 357 do CPC, o que também não fora adotado em
instância anterior.

Assim, de modo a evitar futura alegação de
nulidade do processo em razão do cerceamento de defesa, tenho por acolher
o pedido da parte apelante, para que seja anulada a sentença proferida, e
reaberto o prazo para recolhimento de honorários para a realização da prova
pericial.

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO AO
APELO, para anular a sentença proferida, determinando o retorno dos autos
ao  Juízo  “a  quo”, para  que  se  proceda  com  nova  determinação  de
recolhimento de honorários periciais.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Luiz Silvio
Ramalho Júnior. 

Participaram do julgamento, o Exmo.  Des.
Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Aluizio  Bezerra  Fiulho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo. Des. Luiz Silvio Ramalho Júnior. 

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

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Aluizio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado – Relator
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