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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
BANCÁRIO.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO. 
PRELIMINAR  NULIDADE  POR  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  PROVA  PERICIAL.  PEDIDO  DE 
ESCLARECIMENTOS.  ACATAMENTO DO PLEITO PELO 
MAGISTRADO.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO  DA 
PERITA.  INSTRUÇÃO PROCESSUAL NÃO ENCERRADA. 
INEXISTÊNCIA  DE  ABERTURA  DE  PRAZO  PARA  A 
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS.  CERCEAMENTO 
DE DEFESA CONFIGURADO. ACOLHIMENTO. MÉRITO 
RECURSAL PREJUDICADO.

− Embora seja indiscutível que o exame da necessidade 
das  provas  a  serem  produzidas  dependa  do  livre 
convencimento motivado do magistrado, uma vez deferida a 
diligência, esta deve ser efetivada, sob pena de configuração 
de  ofensa  ao  direito  da  parte  de  obtenção  da  tutela 
jurisdicional e cerceamento de defesa.

− Uma vez  aberta  a  instrução  processual  pelo  juiz 
singular, com a determinação de realização de prova pericial, 
embora as partes tenham pedido o julgamento antecipado da 
lide,  necessário  que seja  dada a  oportunidade a  ambas as 
partes  de  apresentarem  as  suas  razões  finais,  antes  da 
prolação da sentença,  conforme dispõem o art. 454, §3º e 456 , 

do CPC, sob pena de nulidade.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  Terc e i ra  Câmara  Cível  do  Egrégio 
Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  acolher  a  preliminar  de 
cerceamento de defesa, restando prejudicado o mérito recursal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca 
de  Campina  Grande,  que  julgou  procedente  a  Ação  Revisional  de  Contrato 
Bancário promovida por Pneus Teixeira Indústria e Comércio Ltda,  em desfavor 
do Banco do Nordeste do Brasil S/A, nos seguintes termos:

“Isto  posto,  considerando  os  princípios  da  boa  fé  objetiva  e  da 
razoabilidade e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE 
os  pedidos  contidos  na  exordial,  assegurando  a  PNEUS  TEIXEIRA 
INDÚSTRIA  E  COMÉRCIO  LTDA  a  revisão  judicial  dos  contratos 
celebrados com BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A , aplicado o 
Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  demais  disposições  legais 
pertinentes,  decretando  a  ilegalidade  dos  lançamentos  efetuados  nos 
seguintes  contratos:  Cédula  de  Crédito  Industrial,  prefixo  e  nº  FIN – 
92/020,  Cédula  de  Crédito  Industrial,  prefixo  e  nº  FIN  –  91/06-01, 
Escritura Pública de Contrato de Repasse de Recursos Externos, prefixo e 
nº EMP – 93-0001, Escritura Pública de Contrato de Repasse de Recursos 
Externos, prefixo e nº EMP – 93-0002 e Escritura Pública de Contrato de 
Abertura de Crédito para Financiamento de Capital de Giro, prefixo e nº 
EMP – 94/5050.

Condeno o promovido aos ônus derivados da sucumbência, fixando os 
honorários de advogados em 20% (vinte por cento) incidentes sobre o 
valor  final  desta  condenação,  apurados  em  sede  de  liquidação  por 
cálculo, expressamente ora já eleita e determinada, nos termos do CPC.”

Em  suas  razões  recursais,  fls.  674/702,  a  apelante  alega, 
preliminarmente,  que  houve  cerceamento  de  defesa  em  virtude  da  falta  de 
manifestação da perita sobre os esclarecimentos requeridos pelo banco/apelante e 
pelo  fato  de  a  sentença  ter  sido  proferida  “sem  antes  oportunizar  às  partes  
(notadamente à parte promovida) o oferecimento de razões finais, por memoriais, haja vista  
a extensa prova pericial produzida”. No mérito, sustenta a legalidade dos contratos.

Requer,  por  fim,  a  reforma  ou  a  anulação  da  sentença 
recorrida  a  depender  das  razões  eventualmente  acolhidas  “afastando 
integralmente a condenação proferida contra o Banco apelante, inclusive quanto 
ao ônus sucumbencial”.
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Contrarrazões  acostadas  às  fls.  707/715,  rebatendo  os 
argumentos do apelo, pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Cota Ministerial encartada às fls. 721/725 sem manifestação 
de mérito.

 
É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Presentes  os  pressupostos  intrínsecos  e  extrínsecos  de 
admissibilidade, CONHEÇO do recurso. 

Antes de adentrar no mérito, cumpre apreciar a alegação de 
cerceamento de defesa formulada pelo banco apelante, em razão da ausência de 
esclarecimentos sobre a prova pericial realizada, pedido formulado às fls.636/638.

Sabe-se que, nos termos do art. 130, do Código de Processo 
Civil, "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".

A esse respeito, elucidativa é a lição de Fredie Didier Jr.:

"Considera-se o direito a prova como direito fundamental, derivado dos 
direitos  fundamentais  ao  contraditório  e  ao  acesso  à  justiça.  (...)

Eduardo Cambi esclarece ainda que este direito fundamental à prova tem 
caráter instrumental; e sua finalidade, afirma, é o alcance de uma tutela 
jurisdicional justa. Por isso, deve-se sempre buscar a efetividade de tal 
direito.  (...)

Deve-se  assegurar,  pois,  o  emprego  de  todos  meios  de  prova 
imprescindíveis  para  a  corroboração  dos  fatos".  (DIDIER  JR.,  Fredie; 
BRAGA,  Paula  Sarno;  OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de Direito  Processual 
Civil.  vol.  2.  Bahia:  Edições  JusPodivm,  2007,  p.  24/25)

Compulsando os autos, verifico que o Magistrado acatou  o 
pedido de esclarecimento formulado pelo promovido/apelante determinando que 
a perita se manifestasse  sobre o pleito no prazo de 10 (dez) dias (fl.641v), contudo 
a expert não foi intimada conforme certidão de fl.643v, expedida pelo meirinho.
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Em  seguida,  sem  que  a  perita  prestasse  os  necessários 
esclarecimentos, o juízo a quo proferiu a sentença.

Ora,  embora seja indiscutível  que o exame da necessidade 
das provas a serem produzidas dependa do livre convencimento motivado do 
magistrado, uma vez deferida a diligência, esta deve ser efetivada, sob pena de 
configuração de ofensa ao direito da parte de obtenção da tutela jurisdicional e 
cerceamento de defesa.

Mutatis mutandi, cito escólio do Tribunal de Minas Gerais:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE  PRODUÇÃO 
ANTECIPADA DE  PROVA.  LAUDO  PERICIAL.  NECESSIDADE  DE 
ESCLARECIMENTOS.  PREJUÍZO  À  DEFESA.  SENTENÇA. 
NULIDADE.

Após apresentado o laudo pericial, deve o magistrado oportunizar os 
esclarecimentos  das  considerações  feitas,  ou  mesmo indeferi-los,  de 
forma  fundamentada,  caso  impertinentes  ou  protelatórios.

O  quesito  complementar  que  se  mostra  pertinente  e  visa  ao 
esclarecimento acerca da perícia é uma garantia de defesa da parte e 
deve ser respondido pelo Perito do Juízo. Recurso conhecido e provido. 
Sentença  anulada.  (TJMG  -   Apelação  Cível  1.0518.05.087510-4/002, 
Relator(a): Des.(a) Albergaria Costa , 3ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 
05/08/2010, publicação da súmula em 31/08/2010)

Outrossim, uma vez aberta a instrução processual pelo juiz 
singular (fls.288/289), com a determinação de realização de prova pericial , embora 
as partes  tenham pedido o julgamento antecipado da lide,  necessário que seja 
dada a oportunidade a ambas as partes de apresentarem as suas razões finais, 
antes da prolação da sentença,  conforme dispõem o art. 454, §3º e 4561 do CPC, 
sob pena de nulidade.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  LOCAÇÃO.  AÇÃO  DE  DESPEJO  PARA 
RETOMADA  DE  IMÓVEL  POR  TÉRMINO  DO  CONTRATO. 
PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE VISTA DOS AUTOS 
PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA NECESSIDADE DE PRODUÇÃO 
DE  PROVAS  REJEITADA.  INSTRUÇÃO  PROCESSUAL  NÃO 

1 Art. 454. Finda a instrução, o juiz dará a palavra ao advogado do autor e ao do réu, bem como ao órgão do Ministério 
Público, sucessivamente, pelo prazo de 20 (vinte) minutos para cada um, prorrogável por 10 (dez), a critério do juiz.

(omissis)
§ 3º Quando a causa apresentar questões complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser  

substituído por memoriais, caso em que o juiz designará dia e hora para o seu oferecimento.

Art. 456. Encerrado o debate ou oferecidos os memoriais, o juiz proferirá a sentença desde logo ou  
no prazo de 10 (dez) dias. 
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ENCERRADA.  INEXISTÊNCIA DE  ABERTURA DE  PRAZO  PARA A 
APRESENTAÇÃO DE RAZÕES FINAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA 
CONFIGURADO. PREFACIAL ACOLHIDA. A ausência de debates em 
audiência e de abertura de prazo para o oferecimento de razões finais 
acarreta a nulidade do ato sentencial por cerceamento de defesa, haja 
vista suprimida a oportunidade de manifestação pelas partes sobre a 
prova produzida. Incidência do artigo 454, do código de processo civil.  
Preliminar  acolhida. Sentença  desconstituida.  (TJRS;  AC  178377-
66.2012.8.21.7000; Rio Grande; Décima Quinta Câmara Cível;  Relª Desª 
Ana Beatriz Iser; Julg. 08/08/2012; DJERS 15/08/2012) 
 
Com essas  considerações,  com respaldo  nos  princípios  do 

livre convencimento motivado e da fundamentação dos atos jurisdicionais,  acolho 
a preliminar de nulidade do processo por cerceamento de defesa, determinando 
a remessa dos autos para o juízo de origem para que a perita se manifeste sobre o 
pedido de esclarecimentos,  conforme determinado pelo juízo às  fls.641v e  seja 
dado regular prosseguimento ao feito, restando prejudicado o mérito recursal.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, os Exmos. Juízes Convocados João Batista Barbosa e 
Vanda Elisabeth Marinho.   Presente  ao  julgamento o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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