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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CÍVEL.  AÇÃO
DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS.  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  LOGO  APÓS  A
INTIMAÇÃO  DA  PARTE  AUTORA  PARA
APRESENTAÇÃO  DE  RÉPLICA.
INOCORRÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DAS
PARTES  PARA  ESPECIFICAÇÃO  DAS
PROVAS PRETENDIDAS.  NECESSIDADE
DE  PRODUÇÃO  DE  PROVA  PERICIAL.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CONFIGURADO.  ACOLHIMENTO  DA
PRELIMINAR  SUSCITADA  PELO
APELANTE.  MÉRITO  DA  APELAÇÃO
PREJUDICADO.  APLICAÇÃO  DO  ART.
932,  III,  DO  CPC/2015.  NÃO
CONHECIMENTO DO APELO.

1. É  cediço  que  cabe  ao  magistrado
verificar a existência de provas suficientes
nos  autos  para  ensejar  o  julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de
provas  consideradas  desnecessárias,
conforme o princípio do livre convencimento
do julgador. 

2. Contudo,  é  nula  a  sentença  que,
julgando antecipadamente a lide sem prévia
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intimação das partes para especificação de
provas,  considera  improcedente  o  pedido,
sem,  contudo,  oportunizar  a  produção  de
prova, mormente quando o direito vindicado
depende  exclusivamente  de  produção  de
prova pericial.

3.  Tal  situação,  sem sombras  de  dúvida,
caracteriza  o  cerceamento  de  defesa  e  a
consequente  nulidade  da  sentença,
devendo,  por  isso,  ser  encaminhado  os
autos ao Juízo de origem para o devido e
regular processamento.

4. Em razão da nulidade da sentença,
fica prejudicado o mérito do apelo (art. 932,
III, do CPC/2015).

Vistos, etc.

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  MARIANA
MARIA DA SILVA em face de sentença (fls. 102-103) proferida pelo MM.
Juízo da Comarca de Santa Luzia que, nos autos da ação declaratória
c/c  indenização  por  danos  morais,  judiciazada  em  face  do  BANCO
MERCANTIL S/A, ora recorrido, julgou improcedente o pedido autoral,
sob  o  fundamento  de  que  restou  comprovada  a  contratação  do
empréstimo  consignado,  vez  que  a  instituição  financeira  acostou  aos
autos o instrumento contratual.

Irresignada, a recorrente pugnou pela reforma da decisão
vergastada.  Em suas razões (fls.  107-114),  sustenta,  preliminarmente,
que houve cerceamento de defesa, porquanto não houve intimação para
que especificasse as provas que pretendia produzir ou se pugnava pelo
julgamento imediato do mérito, entendendo ser necessária a produção de
prova  pericial  ao  deslinde  do  feito,  já  que  ela  nega  a  fomentada
contratação.

No  mérito,  sustenta  que  houve  em  desacerto  o  Juiz
singular,  vez  que  os  requisitos  da  responsabilidade  civil  estão
caracterizados,  notadamente  pelos  descontos  indevidos  em  seu
benefício previdenciário sem a devida autorização. Discorre acerca do
direito vindicado e, ao final, pugna pela nulidade da sentença e, quanto
ao mérito, pelo provimento do apelo.

Devidamente intimado, o banco demandado pugnou pelo
desprovimento do recurso (fls. 117-125).
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É o relatório. 

DECIDO

Nos  termos  do  art.  355  do  NCPC,  o  juiz  julgará
antecipadamente  o  pedido,  proferindo  sentença  com  resolução  de
mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas
ou o réu for  revel,  ocorrer  o efeito  previsto no art.  344 e não houver
requerimento de prova, na forma do art. 349.

Por  ser  o  destinatário  final  da  prova,  cabe  ao  juiz  a
decisão sobre a suficiência  dos elementos constantes dos autos para
prolação da sentença. 

A propósito:

PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.
JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO  OCORRÊNCIA.
PRECEDENTES.  PRESCINDIBILIDADE  DA  PROVA.
SÚMULA  7/STJ.  DANO  AO  ERÁRIO.  AÇÃO  CIVIL
PÚBLICA.  ADEQUAÇÃO  DA  VIA.  LEGITIMIDADE  DO
PARQUET. SÚMULA 83/STJ. PRESCRIÇÃO: SÚMULAS
126/STJ,  283/STF  E  83/STJ.  AUSÊNCIA  DE
IMPUGNAÇÃO.  SÚMULA  182/STJ.  NÃO  INDICAÇÃO
DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS QUANTO À TESE DE
LEGALIDADE DO CONTRATO E AUSÊNCIA DE DANO.
FUNDAMENTAÇÃO  DEFICIENTE.  SÚMULA  284/STF.
RESPONSABILIDADE  SOLIDÁRIA  E  JUROS  LEGAIS.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1.  O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento
firmado no sentido de que não há cerceamento de
defesa quando o julgador considera desnecessária a
produção de prova, mediante a existência nos autos
de  elementos  suficientes  para  a  formação  de  seu
convencimento.  Ademais,  aferir  eventual  necessidade
de  produção  de  prova  demanda  o  revolvimento  do
conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em
recurso especial,  dado o óbice  da Súmula  7/STJ.  (…).
(AgRg  no  REsp  1322962  SP  2012/0094566-6,  Relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe DJe 02/06/2015).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  ESPECIAL  -
AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO  -  JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE - CERCEAMENTO DE DEFESA
- NÃO OCORRÊNCIA - NULIDADE DO DEFERIMENTO
DA  LIMINAR  -  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS DO TRIBUNAL DE ORIGEM - DECISÃO
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MONOCRÁTICA  QUE  NEGA  SEGUIMENTO  AO
RECURSO  ESPECIAL.  IRRESIGNAÇÃO  DA  RÉ.  1.
Cabe ao magistrado verificar a existência de provas
suficientes  nos  autos  para  ensejar  o  julgamento
antecipado da lide e indeferir a produção de provas
consideradas  desnecessárias,  conforme  o  princípio
do  livre  convencimento  do  julgador. (...).  (AgRg  no
REsp  1485438  PE  2014/0253791-1,  Relator  Ministro
MARCO BUZZI, DJe DJe 27/05/2015).

Entretanto, não lhe é permitido dispensá-la quando não há
nos autos elementos que possam informar  de forma segura sobre os
fatos  alegados,  permitindo  a  prolação  de  sentença  que  dirima
completamente a controvérsia. 

No caso concreto, logo após a Contestação, fls. 72-83, a
Apelante  renunciou  ao direito  de apresentar  réplica,  porquanto deixou
transcorrer in albis o prazo sem qualquer manifestação  (fl. 101).

Todavia, o Juízo  a quo,  sem intimar as partes para que
especificassem as provas que pretendiam produzir ou se pugnavam pelo
julgamento  imediato  do  mérito,  afirmando  expressamente  que  a
documentação encartada era suficiente para tomada de decisão, julgou
improcedente o pedido,  sob o fundamento de que restou comprovada a
contratação do empréstimo consignado, vez que a instituição financeira
acostou aos autos o instrumento contratual.

Ocorre  que,  a  produção  de  prova  pericial  se  faz
extremamente necessária para o deslinde do feito, a fim de se verificar
se  realmente  fora  a  parte  autora  que  apôs  sua  digital  quando  da
formalização do  contrato  de empréstimo consignado,  o  qual  alega ter
sido fraudulento.  De modo que, não se mostra razoável reconhecer a
validade do instrumento contratual tão somente em razão da instituição
financeira tê-lo juntado aos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  À
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  PEDIDO  DE  PRODUÇÃO
DE  PROVAS.  AUSÊNCIA  DE  MANIFESTAÇÃO
JUDICIAL.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  O  julgamento  da  lide
sem a produção de prova necessária para que seja
devidamente  dirimida  a  controvérsia  importa  em
nulidade  por  cerceamento  de  defesa.  (AC
10498140017118001 MG, Relator Luiz Carlos Gomes da
Mata, DJe 13/11/2015).
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EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  AÇÃO  DE
CONHECIMENTO  -  IMPUGNAÇÃO  AOS  VALORES
DOS  ENCARGOS  DA  LOCAÇÃO  -  JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE  -  AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIDADE  PARA  PRODUZIR  PROVAS  -
CERCEAMENTO DE DEFESA. Ocorre cerceamento de
defesa  quando  o  magistrado  de  primeira  instância
julga  antecipadamente  o  feito,  não  oportunizado  à
parte a produção das provas requeridas, violando o
princípio  do  contraditório,  constitucionalmente
assegurado,  acarretando,  via  de  conseqüência,  a
cassação  da  sentença. (…)  (AC 10024130498199001
MG, Relator João Cancio,  DJe 28/03/2014).

EMENTA:  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DE FÉRIAS,
TERÇO  CONSTITUCIONAL  E  GRATIFICAÇÃO
NATALINA.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PREVISÃO  NA  LEI  COMPLEMENTAR  N.º  001/2009.
PREENCHIMENTO  DOS  REQUISITOS.  PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  REFERENTE  AO  FGTS.
PROCEDÊNCIA PARCIAL.  REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE
LOGO APÓS A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA
APRESENTAÇÃO  DE  RÉPLICA.  INOCORRÊNCIA  DE
INTIMAÇÃO  DAS  PARTES  PARA  ESPECIFICAÇÃO
DAS  PROVAS  PRETENDIDAS.  PLEITOS  JULGADOS
PROCEDENTES  POR  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
PAGAMENTO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
NULIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO
PARCIAL  DA  SENTENÇA.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  STJ.  PROVIMENTO  DA  REMESSA
NECESSÁRIA NA FORMA DO ART.  557,  § 1.º-A,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO
PREJUDICADA.  1.  Embora caiba ao juízo,  enquanto
destinatário  final  da  prova,  a  apreciação  sobre  a
suficiência ou não do acervo probatório para decisão
do  pedido,  é  nula  a  sentença  que,  julgando
antecipadamente  a  lide  sem  prévia  intimação  das
partes  para  especificação  de  provas, considera
procedente  o  pedido  por  ausência  de  prova  do
pagamento  dos  valores  pleiteados  na  petição  inicial.
Inteligência  do  art.  330  do  Código  de  Processo  Civil.
Precedentes  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  2.
Reconhecida a ocorrência de error in procedendo, não é
possível a anulação apenas parcial da sentença, ante a
necessidade  de  u  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00022684720138150141,  -  Não  possui  -,
Relator  DES  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 11-01-2016).
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Tal  situação,  sem  sombras  de  dúvida,  caracteriza  o
cerceamento de defesa e a consequente nulidade da sentença, devendo,
por isso, ser encaminhado os autos ao Juízo de origem para o devido e
regular processamento.

DISPOSITIVO

Assim,  acolho a preliminar de cerceamento de defesa
para anular a sentença recorrida, devendo os autos retornarem ao Juízo
de origem para que se proceda à necessária dilação probatória. Mérito
do apelo prejudicado, nos termos do art. 932, III1, do CPC/2015. 

P.I.

João Pessoa, 09 de dezembro de 2016.

Juiz Ricardo Vital de Almeida
RELATOR

1 Art. 932. Incumbe ao relator: (…) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
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