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              DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  CN
Empreendimentos  Ltda,  contra  decisão  monocrática  (fls.  181/184)  que
decretou a nulidade da sentença a quo, a qual lhe foi favorável nos autos da
ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança de aluguéis e encargos
acessórios.

Aduz,  em síntese,  nas  razões  do  presente  agravo  interno,  o
equívoco  da  decisão,  quando  não  deveria  ser  acolhida  a  preliminar  de
cerceamento de defesa levantada pelos réus/agravados, já que restou precluso
o direito de pleitearem a inquirição de testemunhas, a teor do despacho fl. 86
dos autos, bem como da audiência de instrução fl. 103, razão porque a decisão
monocrática agravada deve ser reconsiderada. 

Ao final requer o recebimento do presente agravo, conferindo ao
relator a oportunidade de retratação, ou, sucessivamente, que seja o agravo
interno levado à sessão de julgamento in continenti, para que seja conhecido e
provido, reconhecendo a preclusão ora apontada.

É o breve relatório.
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 DECIDO

Analisando mais pormenorizadamente o presente feito, entendo
por bem submeter todo o exame da matéria ao colegiado.

O fato é que, ante uma possível mudança no entendimento em
disceptação, tal fato acarretará na submissão de todos os pontos recursais à 3ª
Câmara Cível desta Egrégia Corte.

De modo que, com fundamento nos arts. 527, parágrafo único e
557,  §1º,  ambos  do  Código  de  Processo  Civil,  exerço  o  juízo  de
reconsideração, tornando sem efeito a decisão monocrática de fls. 181/184.

Transitada  sem  recurso  a  presente  decisão,  que  venham  os
autos conclusos.

P. I.

João Pessoa, 10 de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
       Relator
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