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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027286-43.2011.815.0011
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Samuel Nogueira de Carvalho
DEFENSOR: José Alípio Bezerra de Melo 
APELADA: Joselita Araújo Nogueira e outros
ADVOGADO: Ariosvaldo Adelino de M. Filho

APELAÇÃO CÍVEL.  EXTINÇÃO  DE  CONDOMÍNIO.  1.
CERCEAMENTO DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.  ANULAÇÃO DA
SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 2. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

1. Não se pode falar  em cerceamento de defesa,  quando a
parte desiste de produzir  prova e pugna pelo julgamento da
lide. 

2. Recurso que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do
CPC por estar em confronto com jurisprudência dominante do
STJ e desta Corte. 

Vistos etc.

SAMUEL  NOGUEIRA  DE  CARVALHO interpôs  apelação  contra
sentença de f. 40/42, proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível de Campina
Grande, que, nos autos da ação de extinção de condomínio movida pelo
ora apelante em desfavor de JOSELITA ARAÚJO NOGUEIRA e OUTROS,
julgou procedente o pedido, determinando a extinção da comunhão do
imóvel descrito na inicial.
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Em suas  razões  recursais  de  f.  88/92,  o  apelante alega  que
houve cerceamento de defesa porque não foi realizada a perícia por ele
requerida. Acrescenta que uma das petições em que requereu a perícia só
foi  juntada  aos  autos  depois  de  proferida  a  sentença.  Com  esses
argumentos, almeja a anulação da sentença.

Sem contrarrazões (f. 97).

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (f. 102/104).

DECIDO. 

O recorrente pretende anular a sentença, sob o argumento de
que houve cerceamento de defesa, tendo em vista a não realização da
perícia por ele requerida.

De fato, o apelante atravessou as petições de f.  31/32 e 37
requerendo a realização de perícia no imóvel comum às partes litigantes.
No entanto, logo em seguida, através da petição de f. 38, ele informou
não ter interesse na produção de provas e pugnou pelo julgamento da
lide.

Assim, não há se falar em cerceamento de defesa, pois houve a
desistência na produção de prova, antes mesmo do seu deferimento.

Nesse  sentido,  segue  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO.
ART.  130  DO  CPC.  PRODUÇÃO  DE  PROVA.  DETERMINAÇÃO  EX
OFFICIO. FACULDADE DO JUIZ. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO
OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DO  AUTOR.  ALEGAÇÃO.  ÔNUS  DA
PROVA  PERTENCENTE  AO  RÉU.  DESISTÊNCIA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO-OCORRÊNCIA.  LITIGÂNCIA
DE  MÁ-FÉ.  AFERIÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. MULTA. 1% SOBRE O VALOR
DA  CAUSA.  ART.  18,  CAPUT,  DO  CPC.  RECURSO  ESPECIAL
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  Consoante  reiterada
jurisprudência deste Superior Tribunal, o art. 130 do CPC não delimita
uma obrigação, mas uma faculdade de o magistrado determinar a
realização  de  provas  a  qualquer  tempo  e  sob  seu  livre
convencimento, incumbindo-lhe sopesar sua necessidade e indeferir
diligências inúteis, protelatórias ou desnecessárias.  2. Nos termos
do art. 333, II, do CPC, o ônus da prova incumbe "ao réu,
quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
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extintivo do direito do autor". Assim, a partir do momento em
que este desistiu da produção das provas por ele requerida,
por  meio  das  quais  buscava  comprovar  a  existência  de
acordo verbal firmado com o locador do imóvel isentando-o
dos  aluguéis  atrasados,  incumbia  ao  juiz  decidir  a  lide,
julgando o mérito das questões propostas.  3.  É inviável,  em
sede especial, a apreciação da questão atinente à aplicação da multa
por litigância de má-fé, uma vez que para tanto seria necessário o
reexame  das  circunstâncias  fáticas  que  nortearam  as  conclusões
manifestadas  no  acórdão  recorrido,  o  que  se  mostra  incompatível
com a via eleita, em razão do óbice da Súmula 7/STJ. 4. Embora não
se olvide que a multa prevista no art. 18 do CPC possa ser imposta
mais de uma vez ao mesmo litigante, por atos diferentes no curso do
processo, tal entendimento não é aplicável à espécie, uma vez que o
ato praticado pelo recorrente foi único, qual seja, a interposição de
recurso de apelação em que suscitava a nulidade da sentença por
cerceamento de defesa. 5. Recurso especial conhecido e parcialmente
provido para reduzir a multa por litigância por má-fé aplicada pelo
Tribunal  de  origem  para  1%  sobre  o  valor  da  causa.  (REsp
880.057/SP, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA,
julgado em 04/12/2008, DJe 02/02/2009).

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  NOVAS  PROVAS.
APRECIAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO  DA  PARTE.  EFEITOS  INFRINGENTES.
IMPOSSIBILIDADE. PROVAS. VALORAÇÃO. LIVRE CONVENCIMENTO
DO  JUIZ.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  PROVAS.
PRODUÇÃO.  DISPONIBILIDADE.  DESISTÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PROVAS. REVISÃO.
RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBLIDADE. SÚMULAS 05 E 07 DO STJ. -
Os arts. 397 do CPC e 141, II, do RISTJ não autorizam pedido de
análise de novas provas, juntadas apenas com o recurso especial e
mesmo posteriormente a este. Tal providência não encontra abrigo
dentro  das  peculiaridades  dos  recursos  de  índole  extraordinária,
porque  mesmo  as  provas  e  contratos  já  examinados  pelas  outras
instâncias não podem ser valorados pelo STJ. - A atribuição de efeitos
modificativos  aos  embargos  declaratórios  é  possível  apenas  em
situações excepcionais,  em que sanada a omissão,  contradição ou
obscuridade, a alteração da decisão surja como conseqüência lógica e
necessária. - o Tribunal não está obrigado a julgar a questão posta a
seu exame nos termos pleiteados pelas partes, mas sim com o seu
livre convencimento, consoante dispõe o art. 131 do CPC, utilizando-
se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e
da legislação que entender aplicável ao caso. - Tendo o recorrente
feito valer a disponibilidade do direito à produção de provas,
abrindo mão daquelas que, embora anteriormente requeridas
e deferidas, até então não haviam sido produzidas, não há
como  admitir  a  sua  alegação  de  cerceamento  de  defesa,
apenas  porque  lhe  sobreveio  sentença  desfavorável. -  As
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Súmulas nºs 05 e 07 do STJ vedam o reexame do substrato fático
probatório dos autos no âmbito do recurso especial. Recurso especial
não conhecido. (REsp 810.667/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES
DE BARROS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA
TURMA, julgado em 14/10/2008, DJe 05/11/2008).

E desta Corte:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL  C/C
RESTITUIÇÃO. PRELIMINARES.  CERCEAMENTO DE DEFESA. RÉU
QUE  ALEGA  NÃO  TER  PROVAS  A  PRODUZIR.  REJEIÇÃO.
INÉPCIA  DA  INICIAL.  NARRAÇÃO  DOS  FATOS  SUFICIENTE  PARA
COMPREENSÃO DO PEDIDO E DA CAUSA DE PEDIR. REJEIÇÃO. 1ª
APELAÇÃO (AUTOR) -  RENÚNCIA DO DIREITO SOBRE O QUAL SE
FUNDA A AÇÃO, QUANTO À TAC, TEC E O IOF, APÓS A SENTENÇA,
MAS  ANTES  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO.  POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE  DE  AQUIESCÊNCIA  DA  PARTE  CONTRÁRIA.
SENTENÇA FAVORÁVEL AO AUTOR QUANTO À CAPITALIZAÇÃO DOS
JUROS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 2ª APELAÇÃO (RÉU) -
INSURGÊNCIA  CONTRA  MATÉRIAS  SOBRE  AS  QUAIS  O  AUTOR
RENUNCIOU AO SEU PRETENSO DIREITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL  SUPERVENIENTE.  CAPITALIZAÇÃO  DE  JUROS.
POSSIBILIDADE DESDE QUE O CONTRATO TENHA SIDO CELEBRADO
APÓS A MP Nº.  1.963-17 DE 31/03/2000 e haja  pactuação nesse
sentido.  APELOS  PARCIALMENTE  CONHECIDOS  E  PROVIDOS.
REFORMA DA SENTENÇA.  IMPROCEDÊNCIA.  -  1ª PRELIMINAR -
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  Não  se  pode  falar  em
cerceamento  de  defesa,  quando  a  parte,  intimada  para
especificar provas, alega o desejo de não produzir prova e,
pugna pelo julgamento da lide. REJEIÇÃO. - 2ª PRELIMINAR -
INÉPCIA DA INICIAL. Se da narração da petição inicial, colhe-se o
suficiente para compreender o pedido e a causa de pedir, a alegação
de  inépcia  da  inicial  por  impossibilidade  de  conclusão  lógica  pela
narrativa dos fatos não rende acolhida. REJEIÇÃO. - A renúncia ao
direito a que se funda a ação é ato unilateral,  que independe da
anuência da parte adversa e pode ser requerida a qualquer tempo e
grau  de  jurisdição  até  o  trânsito  em julgado  da  sentença.  -  Nas
operações  realizadas  pelas  instituições  financeiras  permite-se  a
capitalização  dos  juros  na  periodicidade  mensal  quando  pactuada,
desde que celebradas a partir da publicação da Medida Provisória n.
1.963-17  (31.3.00).  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00008616820128150261,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES, j. em 28-08-2014).

Com relação à petição de fls. 45, juntada depois de proferida a
sentença,  ela  também  não  poderia  surtir  o  efeito  almejado,  pois  o
peticionante já havia desistido da produção da prova pericial.
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Por  último,  cabe  frisar  que  a  não  realização  da  perícia  não
trouxe prejuízo para a parte promovente/recorrente, que teve deferido o
seu pedido inicial. Nesse norte, inexistindo prejuízo à parte, não há motivo
que justifique a anulação da sentença. 

Acerca do tema, colhe-se da jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DIVERGÊNCIA.  NULIDADE
ABSOLUTA.  NECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE
PREJUÍZO.  SÚMULA  168/STJ.  INCIDÊNCIA.  1.  O  acórdão
embargado  encontra-se  em  consonância  com  a
jurisprudência  atual  do  STJ  no  sentido  de  que  o
reconhecimento  de  vício  que  implique  a  anulação  de  ato
processual  exige demonstração do prejuízo,  mesmo em se
tratando de nulidade absoluta. Precedente da Corte Especial.
2.  Desse  modo,  é  inarredável  o  óbice  da  Súmula  168/STJ:  "Não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do tribunal
se  firmou  no  mesmo  sentido  do  acórdão  embargado".  3.  Agravo
Regimental não provido. (AgRg nos EREsp 907.517/RS, Rel. Ministro
HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/12/2014, DJe
02/02/2015).

Ante  o  exposto  e  com  base  no  art.  557  do  CPC,  nego
seguimento ao recurso apelatório.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 22 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator


	DECISÃO MONOCRÁTICA

