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AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA. DECISÃO QUE INDEFERIU 
COLETA DE PROVA TESTEMUNHAL. 
DEPOIMENTO PESSOAL QUE DEVE SER 
REQUERIDO PELA PARTE INSURGENTE. 
DESNECESSIDADE DE MAIOR DILAÇÃO 
PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS 
GARANTIAS DA AMPLA DEFESA E DO 
CONTRADITÓRIO.  DESPROVIMENTO.

- Tendo como suficiente o conjunto fático probatório 
carreado aos autos, despicienda se torna a produção 
de outras provas.

- O sistema processual pátrio consagra o princípio 
do  livre  convencimento motivado, sendo facultado 
ao magistrado firmar  sua  convicção  a  partir  de 
qualquer elemento de prova legalmente produzido, 
desde  que  fundamente  sua decisão.  Não  se 
vislumbra,  assim, cerceamento de defesa em 
decisão que, devidamente  fundamentada,  indefere 
pedido de produção de prova testemunhal por 
considerar suficiente a prova já carreada  aos  autos. 

- Em se tratando de questão pertinente à produção 
de prova, cumpre ao Juiz aferir a necessidade de 
sua realização, nos termos do art. 130 do Código de 
Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:



ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER o Agravo de Instrumento, nos 
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.86

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito 

suspensivo, interposto por Betoveny Batista Freire, Antônio Batista da Silva e 

Betefran Batista Freire contra a decisão proferida pela Juíza da 1ª Vara da 

Comarca de Princesa Isabel que, nos autos da Ação Civil Pública movida pelo 

Ministério Público Estadual, indeferiu o pedido de produção de prova 

testemunhal requerido pelos Promovidos/Agravantes.

Aduziram que a decisão recorrida implicou na caracterização 

de cerceamento de defesa, pois a prova testemunhal seria essencial para 

demonstrar fatos não contidos na produção probatória documental, 

notadamente, a configuração, ou não, do elemento subjetivo que definirá a 

conduta de cada agente.

Por tais razões, pugnou pela concessão de efeito suspensivo 

ao Recurso para sobrestar a decisão recorrida. No mérito, pelo provimento do 

Agravo de Instrumento para determinar a produção probatória testemunhal aos 

Agravantes.

Juntou documentos de fls. 16/23.

Efeito suspensivo indeferido às fls. 32/33.

Informação pela Juíza “a quo” à fl. 39.

Contrarrazões pelo Ministério Público às fls. 41/47.

Agravo Interno manejado às fls. 49/51.

Seguimento negado ao Agravo Interno às fls. 53/54

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça ofertou 

parecer pelo desprovimento do recurso (fls. 77/81).



É o relatório.
VOTO

O recurso é tempestivo, adequado, está devidamente instruído 

com  as peças de traslado obrigatórias e preparado. Impõe-se seu 

conhecimento. 

Dito isso, verifico que toda a irresignação dos Recorrentes se 

concentrou na alegação de que a decisão recorrida implicou em cerceamento 

de defesa ao indeferir a produção de prova testemunhal requerida.

Todavia, atento aos argumentos invocados pelos Agravantes, 

percebo que em momento algum explicitaram em qual situação específica a 

oitiva das testemunhas seria necessária, limitando-se a digressões genéricas 

acerca da importância desse meio probatório.

Com efeito, o art. 130 do Código de Processo Civil assim 

dispõe: 
Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da 
parte, determinar as provas necessárias à instrução do 
processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente 
protelatórias. 

Portanto, nos termos do dispositivo supra, cabe ao magistrado 

determinar os meios probatórios necessários à instrução do processo, de forma 

que a análise sobre a prescindibilidade da prova está adstrita à valoração 

subjetiva que o próprio julgador monocrático extrai dos elementos constantes 

dos autos, porquanto se trata de subsídio destinado ao seu próprio 

convencimento final. 

Sobre a matéria, outro não é o entendimento do Colendo 

Superior Tribunal de Justiça (grifos nossos): 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. 
DESAPROPRIAÇÃO DIRETA. UTILIDADE PÚBLICA. 
INDEFERIMENTO DE QUESITOS EXPLICATIVOS 
CONSIDERADOS IMPERTINENTES QUE NÃO 



CONFIGURA CAUSA DE NULIDADE DA SENTENÇA. 
PRINCÍPIO DA LIVRE CONVICÇÃO DO JUIZ. 1."A livre 
apreciação da prova, desde que a decisão seja 
fundamentada, considerada a lei e os elementos 
existentes nos autos, é um dos cânones do nosso 
sistema processual"(REsp 7.870/SP, 4ª Turma, Rel. Min. 
Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 3.2.1992). 2. É bem 
verdade que o art. 435 do CPC autoriza a parte 
interessada em obter esclarecimentos do perito e do 
assistente técnico, mediante a formulação de perguntas 
sob a forma de quesitos. Deve ser observado, no 
entanto, o poder atribuído ao magistrado de 
determinar as provas necessárias à instrução do 
processo, indeferindo as diligências inúteis ou 
meramente protelatórias, segundo a dicção do art. 
130 do mesmo diploma legal. O art. 426, I, do CPC, por 
seu turno, também deixa claro que compete ao juiz o 
indeferimento de quesitos impertinentes. 3. Hipótese em 
que o magistrado de primeiro grau de jurisdição 
considerou impertinentes os quesitos explicativos 
formulados pela parte expropriada, deixando consignado, 
na sentença, que todas as provas pertinentes já haviam 
sido produzidas. 4. O indeferimento de quesitos 
impertinentes é faculdade atribuída ao julgador durante a 
fase de instrução do processo, não constituindo causa de 
nulidade da sentença. 5. Omissis. (REsp 811429, STJ, 
Primeira Turma, Relatora Ministra Denise Arruda, DJ 
19/04/2007, p. 236). 

E ainda:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ICMS. 
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA. 
ARTS. 165 E 458, INCISO II, DO CPC. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO. ART. 130 DO CPC. INDEFERIMENTO DE 
PROVAS. FACULDADE DO JULGADOR. I - Omissis. II - 
O deferimento de produção de provas configura faculdade 
do julgador, que pode impedir a confecção de inúteis, 
protelatórias ou desnecessárias. Na hipótese em exame, 
o Tribunal a quo ressaltou que presentes os elementos 
indispensáveis à sua convicção, não sendo necessário o 
auxílio de perito, o que inviável de ser reformado na 
estreita via especial em observância ao óbice sumular nº 
7 deste STJ. Precedentes: AgRg no   Ag     nº     1.010.324/SP  , 
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe de 15.08.2008; AgRg no 
Ag     nº     879.369/RJ  , Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 
02.04.2008 e   REsp     nº     215.011/BA  , Rel. Min. JOÃO 
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de 05.09.2005.. (AAREsp 
1042821, STJ, Primeira Turma, Relator Ministro Francisco 
Falcão, DJE 12/11/2008). 

Assim, se o magistrado entende que a matéria tratada é 

eminentemente de direito, e que as provas documentais acostadas aos autos 

tornam desnecessária a realização de prova testemunhal, nada há que reparar. 

http://www.jusbrasil.com/topico/10693602/artigo-435-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:REsp%20215.011/BA
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:Ag%20879.369/RJ
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:Ag%20879.369/RJ
http://www.jusbrasil.com.br/busca?s=jurisprudencia&q=titulo:Ag%201.010.324/SP
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/10727808/artigo-130-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/10691567/inciso-ii-do-artigo-458-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topico/10691666/artigo-458-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topico/10724091/artigo-165-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73
http://www.jusbrasil.com/topico/10694260/inciso-i-do-artigo-426-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/topico/10694303/artigo-426-da-lei-n-5869-de-11-de-janeiro-de-1973
http://www.jusbrasil.com/legislacao/91735/c%C3%B3digo-processo-civil-lei-5869-73


Neste contexto, a Juíza “a quo”, com fulcro no art. 330, I, do 

CPC, determinou o julgamento antecipado da lide, pois as partes, mesmo após 

determinação judicial, não justificaram o que pretendiam produzir com a prova 

testemunhal. 

Em face disso, restou evidente que a Magistrada concluiu pela 

desnecessidade da produção de prova testemunhal, posto que já dispunha de 

todos os elementos necessários para o julgamento da ação.

Cumpre destacar que a prova, segundo Luiz Rodrigues 

Wambier, é o “modo pelo qual o magistrado toma conhecimento dos fatos que 

embasam a pretensão das partes”  (Curso Avançado de Processo Civil,  2ª ed., São 

Paulo, ed. Revista dos Tribunais, 1999). Por isso, a atividade probatória deve ser 

direcionada ao Juiz, condutor do processo e destinatário das provas 

produzidas, pois é a este que cabe proferir a solução jurídica adequada. 

Desse modo, a presente hipótese reclama a aplicação do art. 

130 do CPC, que faculta ao Juiz o indeferimento de prova inútil ou 

desnecessária. 

Isso posto, irretocável a decisão que indeferiu o pedido de 

produção de prova testemunhal que se revelou desnecessária e protelatória, 

de sorte que cerceamento de defesa não houve.

Por tais razões, DESPROVEJO o Agravo de Instrumento.

É o voto.
Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 

José Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, 
Excelentíssimo Senhor Desembargador Leandro dos Santos, o 
Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado para 
substituir a Exma. Sra. Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerrra Cavalcanti) e o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o douto representante do Ministério Público, 
Dr. Amadeus Lopes Ferreira. Promotor de Justiça convocado.



Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 24 de fevereiro de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS 
Relator
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