
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0125604-71.2012.815.2001.
Origem : 11ª Vara Cível da Capital. 
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Bruno Leite Beltrão.
Advogado : João Luiz Leite Beltrão – OAB/PB Nº 17.275.
1º Apelado : MC Veículos e Peças Ltda. 
Advogado : José Alexandre Goiana de Andrade – OAB/CE nº 11.160.
2º Apelado : Peugeot Citroen do Brasil Automóveis Ltda.
Advogado : Antônio de Moraes Dourado Neto – OAB/PE nº 23.255.

APELAÇÃO.  AÇÃO  REDIBITÓRIA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  POR  INEXISTÊNCIA  DE
PROVA  DO  DIREITO  AUTORAL.
PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DO
REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE
PROVAS.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR ARGUIDA
NO APELO. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Esta Corte já firmou posicionamento no sentido
de que configura o cerceamento de defesa a decisão
que conclui pela improcedência do pedido por falta
de  prova  e  julga  antecipadamente  a  lide”.  (STJ,
Quarta  Turma,  AgInt  no  AREsp  913.165/SP,  Rel.
Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe 21/10/2016).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, dar
provimento ao recurso, à unanimidade, nos termos do voto do relator.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Bruno  Leite
Beltrão desafiando sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Capital
nos  autos  da  “Ação  Redibitória  c/c  Indenização  por  Danos  Morais  e
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Materiais”  ajuizada  em face  da  Peugeot  Critroen  do  Brasil  Automóveis
Ltda. e da MC Veículos e Peças Ltda. 

Na peça de ingresso (fls. 02/19), afirmou o autor ter adquirido
da primeira promovida um veículo, marca Peugeot, modelo 207 Hatch XR-
SPORT 1.4,  ano  2010,  placa  NQI5057,  no  dia  10  de  dezembro  de  2010,
financiado em 60 (sessenta) parcelas de R$ 755,01 (setecentos e cinquenta e
cinco reais e um centavo). 

Em seguida, alegou que, após pouco tempo de uso, o veículo
começou  a  apresentar  problemas,  tendo  encaminhado  o  bem  à  oficina
autorizada por diversas vezes. Ainda afirma que, mesmo assim, os defeitos não
foram sanados.

Com tais  considerações,  pugnou pela  procedência  do pedido
com a restituição do valor pago pelo automóvel, bem como o pagamento de
indenização por danos morais e materiais.

Regularmente citada, a MC Veículos e Peças Ltda. apresentou
contestação  (fls.  81/97).  alegando,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade  para
figurar  no  polo  passivo e  a  inadequação  do valor  da  causa.  Erigiu,  ainda,
prejudicial de mérito de decadência. No mérito, destacou ter a empresa sanado
os problemas encontrados no produto,  razão pela  qual  incabível  a  rescisão
contratual com devolução de valores. Defendeu, ainda, a inexistência de ação
ou omissão causadora de danos morais.

A  primeira  demandada  também  ofertou  contestação  (fls.
107/123),  sustentando  a  ausência  de  vício  e/ou  defeito  de  fabricação  no
veículo  adquirido  pelo  autor.  Alegou  a  culpa  exclusiva  do  autor,  sob  o
argumento de que, se houve algum dano, este foi causado pelo mau uso do
proprietário. 

Réplica Impugnatória (fls. 138/147). 
 
Intimadas  as  partes  para  especificarem  as  provas  que

pretendiam produzir, o autor e a Peugeot pugnaram pugnou pela realização de
prova testemunhal (fls. 151/153). 

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência  (fls.  270/274),
cuja ementa transcrevo:

“AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.  VEÍCULO
ZERO  QUILOMETRO.  DEFEITOS.  CONSERTO
REALIZADO.  ALEGAÇÃO  DE  PERSISTÊNCIA.
AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  ATO  ILÍCITO
AUSENTE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Não existem elementos para concluir a existência
de vícios que ensejem a substituição do produto ou
devolução  do  valor  pago,  como  pleiteado  pelo
requerente.
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2.  ‘Não  se  impõe  a  substituição  de  veículo  que,
embora  tenha  apresentado defeito  de  fabricação,  se
encontre  em  perfeitas  condições  de  uso  em
decorrência de reparos efetuados pela própria fábrica
ou  por  concessionária  para  tanto  autorizada,  desde
que  tais  serviços  não  impliquem  retífica  nem
desvalorização ’ (TAMG – Ap. Cível 215.231-2 - 5a

C.C – Rel. Juiz Lopes de Albuquerque j. 20.06.96).”

Embargos de Declaração rejeitados (fls. 293/295).

Inconformado,  o  autor  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
298/306),  arguindo,  preliminarmente,  cerceamento  de  defesa.  No  mérito,
alegou que o veículo adquirido possui vício oculto, motivo pelo qual é devido
a restituição do valor pago. Asseverou que a jurisprudência é firme no sentido
de  reconhecer  o  direito  à  reparação  pelos  danos  decorrentes  do  produto
viciado. Sustentou, ainda, o pleito relativo à indenização pelos danos materiais
sofridos  em razão das  despesas  efetuadas durante os  reparos  realizados no
automóvel. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 312/320). 

A Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer,  deixando  de  se
manifestar  sobre  o mérito,  por  ausência  de  interesse que  recomende a  sua
intervenção (fls. 325/326).

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

- Da Preliminar de Nulidade

Como relatado, o apelante alega que houve nulidade absoluta
na sentença impugnada sob o argumento de que a magistrada de primeiro grau
inobservou o devido processo legal, não oportunizando a necessária produção
probatória. Conclui pela má condução instrutória, importando em cerceamento
do seu direito de defesa, especialmente quanto ao cerne do fundamento de
improcedência  exposto  na  decisão,  consistente  na  inexistência  de  provas
hábeis a comprovar as alegações do autor. 

Pois  bem.  Vislumbro  que  a  forma  como  fora  conduzido  o
processo  culminou em uma nítida  nulidade  instrutória  por  cerceamento de
defesa, porquanto a D. Juíza a quo, não obstante sua costumeira diligência,
procedeu  ao  julgamento  antecipado  da  lide,  sem  a  apreciação  de  prova
requerida pelo autor.

Explico.

Consoante  Termo  de  Audiência  preliminar  (fls.  181/182),  o
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autor  requereu  a  oitiva  de  testemunhas,  tendo  a  magistrada  designado  dia
19/08/2014 para  a  realização da Audiência de Instrução,  todavia,  devido a
juíza ter decidido que antes da produção da prova oral seria realizada a perícia,
o referido ato foi adiado (fls. 203). 

Ocorre que, sem haver redesignado a audiência, a magistrada
exarou  a  sentença  (fls.  270/274),  ocasião  em  que,  julgou  improcedente  o
pedido  autoral,  por  ausência  de  comprovação  das  alegações  contidas  na
exordial.

Dessa forma, entendo que laborou em equívoco a Magistrada,
pois, além de não ter se pronunciado acerca da diligência solicitada pela parte
demandante,  julgou  a  demanda  improcedente  justamente  pela  ausência  de
provas quanto às alegações autorais. 

Ora, considerando o pedido de indenização por danos morais do
autor decorrente das situações vexatórias que alega ter passado com o veículo,
não poderia a magistrada condutora da demanda judicial se omitir quanto ao
pedido de produção de provas pelo autor  e,  posteriormente,  em verdadeira
antecipação de  julgamento,  proferir  decisão  de  improcedência  por  falta  de
comprovação dos fatos constitutivos do direito autoral.

Nesse sentido, confiram-se os julgados desta Corte de Justiça:

“PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE indenização por
danos  moral,  estético  e  material.  Requerimento  de
produção de prova pericial. Julgamento antecipado
da  lide.  FUNDAMENTO  DA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A existência do
dano.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO  APELANTE.
MÉRITO DA APELAÇÃO prejudicado. Aplicação do
art.  932, iii,  do cpc/2015.  NÃO CONHECIMENTO
DO APELO. 1. conforme a reiterada jurisprudência
do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no caso de
indeferimento  de  provas,  ou  de  julgamento
antecipado a lide, o pedido não poderá ser julgado
improcedente com base na ausência de provas, sob
pena de ficar configurado o cerceamento de defesa.
2. No caso dos autos,  a parte  autora pugnou pela
produção  de  prova  pericial,  tendo  o  juízo  a  quo
deferido  sua  realização  e,  sem  que  esta  tenha  se
realizado, julgou antecipadamente a lide, decidindo
pela  improcedência  do  pedido  do  demandante  em
razão  da  falta  de  prova  do  alegado  dano.  3.  Tal
situação,  sem  sombras  de  dúvida,  caracteriza  o
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da
sentença,  devendo,  por  isso,  ser  encaminhado  os
autos ao Juízo de  origem para o devido e regular
processamento.  4.  Em  razão  da  nulidade  da
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sentença,  fica  prejudicado  o  mérito  do  apelo  (art.
932,  III,  do  CPC/2015).”  (TJPB-
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00435818320038152001,  Relator  DES.  JOSE
AURELIO  DA CRUZ,  j.  em  20-05-2016) –  (grifo
nosso).

E, 

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
PREFACIAL  DE  CERCEAMENTO  DA  DEFESA
PELO  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA,  IN
CASU.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.
NULIDADE  DO  DECISÓRIO  IMPUGNADO.
DEMAIS QUESTÕES DO APELO PREJUDICADAS.
- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é
no sentido de haver cerceamento de defesa quando o
magistrado julga antecipadamente a lide e conclui
não estar provado o fato constitutivo do direito do
autor,  sem  oportunizar  a  produção  de  prova
requerida. - "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  1.
Conclusão do acórdão recorrido de que a autora não
teve  oportunidade  de  provar  as  suas  alegações.
Cerceamento  de  defesa  configurado.  Precedentes.
Súmula  nº  83/STJ.  2.  Provas  suficientes.  Revisão.
Súmula  n.  7/stj.  3.  Fundamento  constitucional  não
impugnado por recurso extraordinário. Incidência da
Súmula n. 126 do STJ. E também não atacado nas
razões  de  agravo.  Súmula  nº  182/stj.  4.  Agravo
improvido.  1.  O  acórdão  recorrido  decidiu  em
conformidade  com  a  orientação  jurisprudencial
desta  corte  que  se  firmou  no  sentido  de  que  "há
cerceamento  de  defesa  no  procedimento  do
magistrado  que,  sem  oportunizar  a  produção  de
provas, julga antecipadamente a lide e conclui pela
não comprovação do fato constitutivo do direito do
autor.”  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00001556320158150881,Relator  DES  JOSE
RICARDO  PORTO,  j.  em  18-02-2016)  –  (grifo
nosso). 

O Superior Tribunal de Justiça igualmente possui entendimento
consolidado da seguinte forma:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
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PRECEDENTES. NÃO PROVIMENTO.
1. Esta Corte já firmou posicionamento no sentido de
que configura o cerceamento de defesa a decisão que
conclui pela improcedência do pedido por falta de
prova e julga antecipadamente a lide.
2. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ,  AgInt  no  AREsp  913.165/SP,  Rel.  Ministra
MARIA ISABEL GALLOTTI,  QUARTA TURMA,
julgado em 11/10/2016, DJe 21/10/2016).

Logo, em se verificando que a condução processual do juízo a
quo não  observou  a  necessária  oportunização  da  produção  probatória,
suprimindo  a  instrução  processual,  culminando  com  sentença  de
improcedência  por  ausência  de  comprovação  do  direito  autoral,  revela-se
manifesto o vício de cerceamento do direito de defesa, havendo de ser cassada
a decisão proferida em tais condições.

Isso  posto,  deve-se  acolher  a  preliminar  arguida  pelo  autor
apelante, anulando-se, por conseguinte, a sentença vergastada e remetendo-se
o  feito  à  primeira  instância,  a  fim  de  que  dê  o  regular  processamento  e
julgamento.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO à apelação para acolher
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento do direito de defesa e,
por  conseguinte,  determino  o  retorno dos  autos  ao juízo de  origem para a
realização da fase probatória. 

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluízio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  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 março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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