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APELAÇÃO CÍVEL. CHEQUE ESPECIAL. PROVA
ESCRITA.  INTEMPESTIVIDADE  RECONHECIDA.
PRAZO CONTADO DA JUNTADA DO MANDADO.
INDEFERIMENTO  DE  PROVA.   CERCEAMENTO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO 

-    Consoante  dispõe  o  art.  738  do  Código  de
Processo  Civil,  os  Embargos  do  Devedor  serão
oferecidos no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
data da juntada aos autos do mandado de citação,
independente  de  nova  cientificação  de  que  esta
juntada tenha ocorrido. Caso dos autos em que os
Embargos  foram  oferecidos  fora  deste  prazo,
revelando-se, assim, intempestivos.

-    Não há que se falar em cerceamento de defesa,
pela  falta  de  oportunidade  em  produzir  prova  e
julgamento antecipado da lide, quando o Magistrado
se  convence  da  solução  jurídica,  pelas  provas
carreadas aos autos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em DESROVER o Recurso Apelatório,  nos termos
do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.111.

RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Letícia Pereira de
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Sousa Leite, irresignada com a sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª

Vara da Comarca de Itaporanga que julgou procedente o pedido formulado na

Ação Monitória proposta em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A.

Nas razões da Apelação, a Promovido alegou a tempestividade

dos Embargos e o cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova

documental.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria Geral de Justiça não ofertou parecer de mérito

(fls.101/103).

É o relatório. 

VOTO

De  início,  tenho  que  não  merece  prosperar  a  alegação  de

tempestividade dos Embargos, de maneira que o prazo para sua interposição

flui  a  partir  da  data  da  juntada  do  AR  de  citação,  independente  de  nova

cientificação de que esta juntada tenha ocorrido, uma vez que não há esta

exigência na lei. 

Ademais,  o  sistema  de  movimentação  processual  busca

auxiliar as partes e advogados, mas de modo algum afasta o dever desses de

acompanhar  pessoalmente  seus processos,  muito  menos tem o  condão de

alterar as disposições legais sobre prazos.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  CITAÇÃO  POR  OFICIAL.
MANDADO.  INFORMAÇÃO DEFASADA  CONSTANTE
DO  SISTEMA DE  INFORMÁTICA.   CONTAGEM  DO
LAPSO  TEMPORAL  DO  ATO  CONCRETO
CERTIFICADO  NOS  AUTOS.  DEVER  DE
FISCALIZAÇÃO  IN  LOCO  DA PARTE,  DIRETAMENTE
NOS AUTOS DO PROCESSO. (...) 
I. Compete à parte verificar, diretamente nos autos, a
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sucessão  dos  atos  processuais  ou  acompanhá-los
pela  imprensa,  quando  for  esta  a  hipótese,  não
podendo servir de escusa à inobservância dos prazos
recursais  a  circunstância  de  ter-se  baseado  em
informação colhida do sistema de informática da Vara
ou  do  Tribunal,  cujos  lançamentos  oficiosos,
eventualmente, se acham desatualizados em relação
ao andamento efetivo do processo (Corte Especial no
EREsp  n.  503.761/DF,  Min.  Felix  Fischer,  DJU  de
14.11.2005).
(...) 
III. Recurso especial não conhecido (REsp 1020729 / ES,
4ª Turma do STJ, Relator: Min. Aldir Passarinho Júnior,
julgado em 18-03-2008)

Dito isto, passo exame do mérito.

Quanto ao cerceamento de defesa alegado pela Recorrente,

compulsando  os  autos,  verifica-se  que  o Apelado  instruiu  o  processo  com

elementos  probatórios  suficientes  a  corroborar sua  tese, de  modo  que  o

Magistrado  a quo se considerou convencido da certeza do direito posto em

discussão.  O destinatário  da  prova  é  o  Juiz  (e  eventualmente  o  Juízo  “ad

quem”),  incumbindo  a  ele  avaliar  a  indispensabilidade  ou  não  de  sua

realização, na forma do artigo 130 do Código de Processo Civil.

Assim,  correta  a  dispensa  de  outras  provas,  quando  as

constantes dos autos permitem a solução da lide.  É, aliás, o que preconiza a

regra do inc. I  do art.  330 do CPC.  In casu,  a resolução da demanda pode

ocorrer  com  os  elementos  que  estão  nos  autos,  por  já  se  encontrar  a

controvérsia em condições de julgamento.

Feitas tais considerações, DESPROVEJO o Apelo, mantendo

a sentença em todos seus termos.

É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
Leandro  dos  Santos,  Presidente  em exercício.  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.  Desa.  Maria  de  Fátima Moraes  Bezerra  Cavalcanti)  e  a
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Excelentíssima Senhora Doutora Vanda Elizabeth Marinho (Juíza convocada
para substituir o Exmo. Desembargador José Ricardo Porto).

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de março de 2015.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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