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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

ACÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0065280-18.2012.815.2001
ORIGEM: 14ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
EMBARGANTE: Marivânia da Costa Santos
ADVOGADO: Fábio Firmino de Araújo
EMBARGADA: Regina Carosi 
ADVOGADOS: Venâncio Viana de Medeiros Filho e Venâncio Viana
de Medeiros Neto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL.  1)
ACLARATÓRIOS OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECEPÇÃO  COMO  AGRAVO  INTERNO.  2) NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AUSÊNCIA  DE
RECURSO  DA  DECISÃO  DO  JUÍZO  A  QUO QUE  REPUTOU
DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO.
3) PETIÇÃO,  POR MEIO DA QUAL HOUVE A CONSIGNAÇÃO
DAS CHAVES DO IMÓVEL,  QUE NÃO HAVIA SIDO JUNTADA
AOS  AUTOS.  PETITÓRIO  JUNTADO  POSTERIORMENTE  À
DECISÃO MONOCRÁTICA. PREJUDICIALIDADE DESSE TÓPICO.
4) DIREITO  DE  RETENÇÃO.  TESE  PREJUDICADA  PELA
DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL. 5) RECURSO DESPROVIDO.

1. São admissíveis  como  agravo  regimental  embargos  de
declaração  opostos  à  decisão  monocrática  proferida  pelo
relator  do  feito  no  tribunal.  Princípios  da  economia
processual e da fungibilidade.

2. “A  alegação  de  cerceamento  de  defesa  decorrente  do
julgamento  antecipado  da  lide  não  procede  quando  a  parte
deixa de interpor o recurso cabível contra o despacho saneador
que indeferiu  a  produção  de  provas,  por  força  da preclusão
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temporal.  Precedentes.”  (AgRg  no  REsp  1512244/DF,  Rel.
Ministro  MOURA  RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
01/09/2015, DJe 10/09/2015).

3. Por erro do cartório, a petição de consignação das chaves do
imóvel  foi  juntada  aos  autos  posteriormente  à  decisão
recorrida,  donde  se  extrai  a  prejudicialidade  do  argumento
recursal que informava este juízo acerca da protocolização do
referido petitório.

4. Havendo  a  devolução  do  imóvel,  cujas  chaves  já  foram
retiradas  dos  autos  pela  parte  embargada,  resta  prejudicada
qualquer discussão a respeito do direito de retenção.

5. Recurso desprovido, para manter-se a decisão recorrida.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, receber os embargos
de declaração como agravo interno e negar-lhe provimento.

MARIVÂNIA DA COSTA SANTOS opôs embargos de declaração
contra REGINA CAROSI, imputando vícios em decisão monocrática desta
relatoria, assim ementada:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DESPEJO.  PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE
IMÓVEL  COMERCIAL.  TÉRMINO  DO  PRAZO  DE  VIGÊNCIA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PARA DESOCUPAÇÃO. RESISTÊNCIA.
DESPEJO. MEDIDA QUE SE IMPÕE. ART. 56 DA LEI Nº. 8.245/91.
PEDIDO  DE  INDENIZAÇÃO.  DESPESAS  ORIUNDAS  DE  OBRAS
REALIZADAS NO IMÓVEL. DIREITO DE RETENÇÃO. INCABÍVEL NO
CASO  IN  CONCRETO.  CLÁUSULA  CONTRATUAL  PREVENDO  A
RENÚNCIA À INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS E AO DIREITO DE
RENTENÇÃO.  VALIDADE.  SÚMULA  335  DO  STJ.  SENTENÇA
MANTIDA. INCIDÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO
NEGADO.

1. O julgamento antecipado da lide, sem a necessidade de produção
de prova em audiência, é possível quando a questão de mérito restar
comprovada  por  meio  dos  documentos  juntados  aos  autos,  não
havendo, pois, qualquer ilegalidade ou violação ao princípio da ampla
defesa e do contraditório.

2. O art. 56 da Lei nº. 8.245/91 (Lei do Inquilinato) dispõe que “o
contrato por prazo determinado cessa, de pleno direito, findo o prazo
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estipulado, independentemente de notificação ou aviso”. 

3. STJ: “Ajustado que, ainda que precedidas de prévia autorização, o
locatário renunciara, livre e expressamente, ao direito à indenização
de  quaisquer  benfeitorias  porventura  agregada  ao  imóvel  locado,
essa manifestação, encontrando respaldo na legislação específica que
pauta  as  locações  urbanas  (Lei  nº  8.245/91,  art.  35),  afigura-se
revestida de eficácia e legitimidade, obstando que se invoque direito
de indenização das acessões que teria  inserido no prédio alugado
(STJ, Súmula 335).” (STJ. Agravo em Recurso Especial Nº 779.782 -
DF. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze, 20/11/2015).

4. Recurso a que se nega seguimento com arrimo no art. 557 do
CPC.

Teses recursais: (1) a decisão monocrática errou ao rejeitar a
preliminar de nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, já que
seria imprescindível a produção de provas na origem; (2) o provimento
hostilizado seria contraditório “no fato de negar o direito da Embargante
de retenção e de indenização, apesar de reconhecer que as benfeitorias
úteis são passíveis de indenização e legitimam o exercício do direito de
retenção” (f. 292); (3) “outro ponto, omisso na decisão, foi que ocorreram
a  entrega  das  chaves  do  imóvel  juntamente  os  recibos  de  quitação,
através da petição de nº 9992015.P64779-3, protocolada em 10/11/2015”
(sic, f. 292), que “até o momento não foi anexada ao processo”.

Contrarrazões às f. 297/298.

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                    Relator

Tratando-se  de  embargos  de  declaração  contra  decisão
monocrática,  recepciono-os  como  agravo  interno  ,  como  manda  o
figurino jurisprudencial, in verbis:

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  RECURSO  RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL.
INTERPOSIÇÃO  CONTRA  DECISÃO  MONOCRÁTICA.  NÃO
CABIMENTO.  EXAURIMENTO  DAS  VIAS  ORDINÁRIAS.  SÚMULA
N.  281/STF. 1.  Admitem-se  como  agravo  regimental
embargos de declaração opostos a decisão monocrática
proferida pelo relator do feito no tribunal. Princípios da
economia processual e da fungibilidade. […].1

1 EDcl  no AREsp  454.814/CE,  Rel.  Ministro  João  Otávio  de  Noronha,  Terceira  Turma,  julgado  em
24/04/2014, DJe 02/05/2014.
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Dito isso, passo ao mérito da pretensão.

Acerca da suposta nulidade da sentença, por cerceamento de
defesa, o provimento monocrático assim tratou a matéria:

A  apelante  suscitou  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  por
cerceamento  de  defesa,  sob  o  fundamento  de  que  não  lhe  foi
oportunizada a produção de prova testemunhal, e que, através desta,
pretendia  comprovar  a  questão  da  promessa  da  renovação  do
contrato por mais 24 (vinte e quatro) meses. 

Não assiste razão à recorrente.

Nos termos do art. 330, inciso I, do CPC, o juiz conhecerá de pedido
diretamente, quando a questão de mérito, sendo de direito e de fato,
não houver necessidade de produzir prova em audiência. 

Art. 330. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença:

I - quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo de
direito  e  de  fato,  não  houver  necessidade  de  produzir  prova  em
audiência;

Na  espécie,  os  documentos  colacionados  aos  autos  foram
considerados suficientes para formar o juízo de convencimento do
Magistrado,  que,  com  base  em  seu  livre  convencimento,  julgou
desnecessária  a  oitiva  das  partes  e  de  testemunhas.  Não  há,
portanto, que se falar em cerceamento de defesa.

O Colendo STJ, em recente julgado, posicionou-se nesse sentido: 

Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide
sem a  produção  de  prova  testemunhal  quando o  Tribunal  de  origem
entender que o feito foi corretamente instruído, declarando a existência
de  provas  suficientes.  (REsp  1364510/SP,  Rel.  Ministro  MOURA
RIBEIRO,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  01/12/2015,  DJe
14/12/2015).

Ainda acerca do tema, colhe-se da jurisprudência desta Corte:

PRELIMINAR.  NULIDADE  PROCESSUAL.  AUSÊNCIA  DE  DESPACHO
INDEFERINDO  A  PROVA  PERICIAL.  INEXISTÊNCIA  DE  DESPACHO
SANEADOR.  IRRELEVÂNCIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - A ausência de despacho
saneador  não  configura  causa  de  nulidade  do  processo,  nos
termos  do  art.  330  do  código  de  processo  civil,  visto  que  a
questão de mérito, no presente caso, diz respeito à matéria de
direito  e  de  fato,  comprovado  por  meio  dos  documentos
juntados aos autos e, por esse motivo, passível de ocasionar o
julgamento antecipado da lide, sem a necessidade de produção
de prova em audiência, não havendo, pois, qualquer ilegalidade
ou violação ao princípio da ampla defesa e do contraditório. (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00189300620118152001,  1ª Câmara Especializada Cível,  Relator
DES JOSE RICARDO PORTO, j. em 14-05-2015).
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Ademais, intimada acerca do despacho que reputou desnecessária a
produção de prova oral, e determinou o cancelamento da audiência,
a promovida se quedou inerte, não podendo arguir, apenas em sede
de apelação, a nulidade de sentença, por cerceamento de defesa. 

 Ante o exposto, rejeito a prefacial.

Extrai-se do trecho acima colacionado que a parte embargante
não  interpôs  recurso  contra  a  decisão  que  reputou  desnecessária  a
produção de prova oral,  donde se depreende que houve preclusão em
relação a esse tópico, sendo inviável tratá-lo em apelação cível.

Transcrevo precedentes do STJ nesse mesmo tom:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO  DE  NULIDADE  DE  DOAÇÃO  C.C.  REPARAÇÃO  DE  DANOS
MATERIAIS  E  MORAIS.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  PRECLUSÃO.  OFENSA
AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. SÚMULAS NºS
83  E  283  DO  STF.  AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO. 1.  A
alegação  de  cerceamento  de  defesa  decorrente  do
julgamento antecipado da lide não procede quando a parte
deixa  de  interpor  o  recurso  cabível  contra  o  despacho
saneador que indeferiu a produção de provas, por força da
preclusão temporal. Precedentes.  […] 4. Agravo regimental não
provido.2 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO CPC NÃO CONFIGURADA. PROVA PERICIAL. NÃO INTERPOSIÇÃO
DE  RECURSO.  PRECLUSÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  NÃO
OCORRÊNCIA.  INVERSÃO  DA  PROVA.  VEROSSIMILHANÇA  DA
PRÁTICA DE AGIOTAGEM. […] 2. A não interposição de recurso
contra  a  decisão  que  indefere  o  pedido  de  prova  pericial
acarreta  a  preclusão  da  matéria,  impedindo  a  parte  de
rediscuti-la  em  momento  posterior.  Precedentes.  3.  O
magistrado,  com  base  no  livre  convencimento  motivado,  pode
indeferir a produção de provas que julgar impertinentes, irrelevantes
ou protelatórias para o regular andamento do processo, hipótese em
que  não  se  verifica  a  ocorrência  de  cerceamento  de  defesa.
Precedentes. […] 5. Agravo regimental não provido.3 

Com relação aos últimos dois pontos dos aclaratórios, reputo-
os prejudicados.

2 AgRg no REsp 1512244/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 
10/09/2015.
3 AgRg no REsp 1196519/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe 04/08/2015.
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Segundo a embargante, “outro ponto, omisso na decisão, foi
que ocorreram a entrega das chaves do imóvel juntamente os recibos de
quitação,  através  da petição  de nº 9992015.P64779-3,  protocolada  em
10/11/2015”  (sic,  f.  292),  que  “até  o  momento  não  foi  anexada  ao
processo”.

Por erro do cartório, a petição de consignação das chaves do
imóvel,  apresentada  em  novembro/2015,  só  foi  juntada  aos  autos
posteriormente à decisão recorrida, donde se extrai a prejudicialidade do
argumento recursal que informava este juízo acerca da protocolização do
referido petitório.

Cabe  frisar  que  a  mora  no  encarte  da  petição  não  causou
prejuízo algum à parte, tampouco configurou omissão no julgado, já que
esta relatoria não tinha como antever a devolução do bem.

No mais, registro que a parte embargante procedeu à
devolução das chaves do imóvel (f. 264), as quais, inclusive, já
foram  retiradas  dos  autos  (f.  307)  pela  parte  embargada,
tornando-se irrelevante qualquer discussão a respeito do direito
de retenção, já que está prejudicada essa temática.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração como
agravo interno e nego-lhe provimento. 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE RELATOR  (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena,  em substituição à Excelentíssima Desembargadora
MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  DE  A.  D.  FERREIRA)  e  com  o
Excelentíssimo  Desembargador OSWALDO  TRIGUEIRO  DO  VALLE
FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 13
de junho de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                 Relator


