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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  RESCISÓRIA.
REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. OITIVA
DE TESTEMUNHAS. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO DE
LITERAL  DISPOSIÇÃO  DE  LEI.  MATÉRIA  QUE  SE
ANALISA À LUZ DAS PEÇAS EXISTENTES NOS AUTOS.
INDEFERIMENTO.

 Cabe ao Juiz, na direção do processo e na condição
de  destinatário  final  e  imediato  das  provas,  deferir  ou
indeferir  a  dilação  das  provas  requeridas  pelas  partes,
apreciando-as  livremente,  nos  termos  do  artigo  131  do
CPC, velando, sempre, pela eficaz solução do litígio.

 Inviável  a rescisão da sentença de improcedência
do pleito declaratório com esteio em testemunhos, porque
o  juizo  a  quo  levou  tais  elementos  probatórios  em
consideração, a luz da persuasão racional, ao prolatar o
decisum rescindendo.

VISTOS, etc.

Instadas a se manifestarem sobre a produção de provas, apenas os
autores requereram a produção de prova testemunhal (fls.867/868).

Inicialmente,  importa  referir  que  cabe  ao  Juiz,  na  direção  do
processo e na condição de destinatário  final  e imediato  das provas,  deferir  ou
indeferir a dilação das provas requeridas pelas partes, apreciando-as livremente,
nos termos do artigo 131 do CPC, velando, sempre, pela eficaz solução do litígio.

Ocorre  que  a  presente  demanda  fundamenta-se  em  alegada
existência de  erro de fato  e  violação à literal  disposição de lei e,  quanto à
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necessidade de se produzir provas em ação rescisória, temos que:

1) A violação de literal disposição de lei (inciso V do artigo 485) é
matéria que se analisa à luz das peças existentes nos autos.

2) O erro de fato previsto no inciso IX do artigo 485 deve resultar
de atos ou documentos da causa originária,  dispensando a produção de prova
testemunhal.

Por fim, inviável a rescisão da sentença de improcedência do pleito
declaratório  com esteio  em testemunhos  -  já  ouvidas  no  processo  principal  -,
porque o juizo a quo levou tais elementos probatórios em consideração, a luz da
persuasão racional, ao prolatar o decisum rescindendo.

À  conta  do  acima  exposto,  INDEFIRO a  produção  de  prova
testemunhal requerida pelas partes.

Intimem-se as partes para oferecimento das razões finais, no prazo
sucessivo  de  10  (dez)  dias,  (CPC,  art.  493,  “caput”,  c/c  o  art.  276,  §  4º,  do
RITJ/PB).

Em seguida, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria Geral de
Justiça, para se pronunciar no mesmo prazo (RITJ/PB, art. 276, § 4º).

P.I.

João Pessoa, 01 de Abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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