
 Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

                             Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0020863-04.2010.815.0011
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes.
Primeiro Apelante : Federal de Seguros
Advogado : Josemar Lauriano Pereira e outros
Segundo Apelante : Antônio Tavares Aleixo e outros 
Advogado :  Marcos Reis Gandim
Apelados : Os mesmos. 

APELAÇÕES  CÍVEIS. AÇÃO  SECURITÁRIA. 
COMPLEMENTAÇÃO DA PERÍCIA. ESCLARECIMENTOS. 
REQUERIMENTO NÃO APRECIADO. CERCEAMENTO DE 
DEFESA  CONFIGURADO.  SENTENÇA  CASSADA. 
PROVIMENTO  AO  SEGUNDO  APELO  E 
PREJUDICIALIDADE DO PRIMEIRO.

− Ocorre cerceamento de defesa quando o Magistrado de 
primeira instância julga o feito, não se manifestando sobre os 
pedidos  de  esclarecimentos  sobre  o  laudo  pericial 
formulados  pelas  partes,  violando  o  princípio  do 
contraditório,  constitucionalmente  assegurado,  acarretando, 
via de consequência, a cassação da sentença.

V i s t o s ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, nos termos do voto da relatora, à unanimidade,  em 
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA DO SEGUNDO 
APELO,  DANDO-LHE  PROVIMENTO  e,  JULGAR  PREJUDICADO  O 
PRIMEIRO RECURSO, para cassar a sentença, retornando os autos para o juízo 
de  primeiro  grau,  para  que  o  julgador  se  manifeste  sobre  o  pedido  de 
esclarecimentos formulados pelos autores.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÕES CÍVEIS que desafiam a sentença de 
fls. 732/747.

Na  decisão,  a  Magistrada  singular  julgou  procedente o 
pedido inicial, para condenar a FEDERAL SEGUROS S/A, na reparação dos danos 
causados nos imóveis dos autores, observando as planilhas de custos apresentadas 
pelo  perito  às  fls.  653/711,  arbitrando  a  indenização  individual  para  cada 
promovente. Excluiu da lide uma autora e julgou extinto o feito sem resolução do 
mérito em relação a outros promoventes,  tudo identificado na sentença,  às  fls. 
745/747. Condenou, ainda, ao pagamento do valor acumulado da multa decendial 
estatuída  na  cláusula  17,  subitem  17.3  das  Condições  Especiais  da  Apólice 
Habitacional,  calculadas sobre os totais das indenizações devidas a cada autor, 
observando-se o limite do art. 412 do Código Civil, atualizada em juros de mora e 
correção  monetária  a  partir  da  citação.  Por  fim,  condenou  a  promovida  ao 
pagamento das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios,  no  percentual  de 
15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 20, §3º, do 
CPC.

Nas  razões  do  apelo,  fls.  754/838,  a  FEDERAL SEGUROS 
S/A,  requereu  a  apreciação  do  agravo  retido  e,  em  sede  de  preliminares, 
sustentou: a) a Ilegitimidade Passiva - Litisconsórcio passivo obrigatório da Caixa 
Econômica  Federal  e  do  interesse  da  União  Federal  e,  consequentemente,  a 
competência da Justiça Federal;  b) a  prescrição ânua da pretensão autoral,  nos 
termos do artigo 206, § 1º, “b” do CC/02; c) Ilegitimidade ativa de alguns autores, 
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por não possuírem vínculo contratual com a Seguradora; d) Ilegitimidade ativa de 
alguns autores, por não possuírem vínculo com o ASH/SFH (Apólice do Seguro 
Habitacional do Sistema Financeiro de Habitação); e) Ilegitimidade ativa de alguns 
autores,  ante a existência do denominado “Contrato de Gaveta”;  f) carência de 
ação por ausência de interesse de agir,  uma vez que os autores já  obtiveram a 
liberação da hipoteca dos imóveis,  conforme cópias dos  CADMUT'S (Cadastro 
Nacional de Mutuários) anexas. 

No mérito, aduziu que a seguradora não é responsável por 
vícios  de  construção  e  má  conservação  dos  imóveis,  como  também,  não  pode 
responder  por  danos  advindos  de  modificações  unilaterais  realizadas  pelos 
mutuários. 

Sustenta  ser  a  responsabilidade  por  vícios  de  construção 
exclusiva da construtora dos imóveis, e que não houve comunicação de sinistro. 
Atacou ainda a fixação da multa decendial e verberou acerca da obrigatoriedade 
da limitação da referida multa; o marco inicial dos juros de mora e da correção. 
Também, sustentou que a condenação nos honorários sucumbenciais não observou 
o art. 20, §3º, do CPC/1973.

Alega, alega que cada parte é responsável pela remuneração 
do assistente técnico, nos termos do art. 33, do CPC/1973. 

Por fim, aduz que não restou comprovada a extensão dos 
danos, no tocante às reformas dos imóveis.

Contrarrazões ao recurso da FEDERAL DE SEGUROS,  fls. 
925/949.

Apelação Cível pelos autores da ação, fls. 950/959, suscitando 
preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença guerreada julgou 
extinto o feito, sem resolução de mérito, quanto a 10 (dez) autores, sob a alegação 
de que eles não estavam em suas residências nos dias em que o perito judicial  
vistoriou os imóveis, além do equívoco da perícia judicial e ausência de apreciação 
das razões da impugnação ao laudo, mesmo após os embargos de declaração, bem 
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como da  ausência  de  intimação  para  a  realização  da  perícia,  e  inexistência  de 
apreciação do pedido de perícia complementar. 

Contrarrazões ao recurso dos autores, fls. 1.284/1.292.

Parecer Ministerial, fls. 1.321/1.325, pelo desprovimento das 
apelações.

É o Relatório.

V O T O 

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Analiso,  de  logo,  a  preliminar  de  cerceamento  defesa 
alegada no segundo recurso, tendo em vista que se trata de questão prejudicial em 
relação ao primeiro recurso.

Os  autores  alegam  que  não  foram  intimados  para  a 
realização da perícia, além de inexistir apreciação do pedido de complementação 
do laudo.

Pois bem. 

Infere-se dos autos que foi  deferida a realização de prova 
pericial. Todavia, após a apresentação do laudo pericial de fls. 653/711, os autores, 
ora  segundos  apelantes,  manifestaram-se  às  fls.  716/718  pleiteando 
esclarecimentos, principalmente complementação, em relação ao fato de os autores 
não terem sido intimados quando da visita em suas moradias e,  portanto,  seu 
assistente técnico não pode acompanhar a realização dos trabalhos periciais.
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Ainda, pugnou para que o Sr. Perito retornasse às moradias 
indicadas na perícia como fechadas ou não encontradas, informando data e hora 
do  início  dos  trabalhos,  para  que  o  assistente  técnico  das  partes  possam 
acompanhá-lo.

A despeito disso, a MM. Juíza singular declarou encerrada a 
instrução e  proferiu a sentença hostilizada sem sequer oportunizar  às  partes  a 
apresentação de alegações finais.

Com  efeito,  ao  não  se  pronunciar  acerca  dos  pedidos 
expostos na impugnação ao laudo pericial, sequer o fazendo no corpo da sentença, 
a magistrada cerceou o direito de defesa das partes.

Isso  porque,  as  respostas  aos  esclarecimentos  solicitados 
pelos autores -  segundos apelantes,  poderiam influenciar  no deslinde do feito, 
notadamente quando a magistrada julgou extinto o feito sem resolução do mérito 
quanto a 10 (dez) autores, em razão de o perito ter exposto no seu laudo que esses 
promoventes não se encontravam em suas residência no momento da perícia, ou 
as residências não foram localizadas.

A propósito,  a  respeito  da  necessidade  de  o  Magistrado 
analisar o pedido de esclarecimento da perícia, colaciono os seguintes julgados, 
pertinente ao caso:

AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO 

HABITACIONAL.  PROVA  PERICIAL.  IMPUGNAÇÃO. 

NECESSIDADE DE ESCLARECIMENTOS DO PERITO. Sob pena 

de  violação  ao  principio  da  ampla  defesa,  necessária  é  a 

manifestação  do  Perito  Oficial,  a  respeito  de  impugnação  e 

questionamentos acerca do laudo pericial apresentado. Preliminar 

acolhida e sentença cassada. (TJMG. 10ª Câmara Cível. Apelação 

nº  1.0313.07.219042-1/001.  Rel.  Des.  Pereira  da  Silva,  DJe: 

12/02/2010).
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CONTRATO.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  SALÁRIO  MÍNIMO. 

VEDAÇÃO  CONSTITUCIONAL.  PERÍCIA.  QUESTÕES 

RELEVANTES PELAS PARTES.  JULGAMENTO ANTECIPADO. 

CERCEAMENTO  CONFIGURADO.  Designada  a  perícia  para 

esclarecimento técnico da lide, e havendo fundadas e relevantes 

questões das partes sobre o laudo pericial, é de se determinar o 

retorno dos autos para que o perito esclareça seu laudo, sob pena 

de  inutilidade da  prova e  consequente  cerceamento  das  partes. 

(TJMG. 16ª Câmara Cível. Apelação nº 1.0313.07.225918-4/001. Rel. 

Des. Batista de Abreu, DJe: 05/03/2010).

É certo que, na posição de destinatário da prova, compete ao 
Julgador valorar aquelas que se mostrem úteis ao seu convencimento. A instrução 
probatória  encontra-se  condicionada  não  só  à  possibilidade  jurídica  da  prova, 
como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir 
aquelas que se mostrem inúteis.

Sobre a matéria, cita-se o valioso ensinamento de ARRUDA 
ALVIM:

“Além do dever de o juiz vedar a procrastinação do feito, cabe-lhe 

impedir diligências probatórias inúteis ao respectivo objeto (art. 

130), que, aliás, são também procrastinatórias. Desta forma, não 

há disponibilidade quanto aos meios de prova, no sentido de a 

parte  poder  impor  ao  juiz  provas  por  ele  reputadas  inúteis 

(relativamente  a  fatos  alegados,  mas  não  relevantes),  como 

procrastinatórias  (relativamente  à  produção  de  provas  sem 

necessidade de expedição de precatória ou rogatória, mas, antes 

de  outro  meio  mais  expedito).”  (Manual  de  Direito  Processual 

Civil, 6ª ed., v. II, p. 455).

Contudo,  na  espécie  em  apreço,  caso  o  Juiz  tivesse  se 
manifestado sobre o pedido, antes de proferir a sentença, indeferindo-o, poderiam 
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os autores ingressarem com agravo de instrumento e,  se fosse o caso, obtida a 
reforma da decisão, ampliando seus meios de defesa.

Além disso, ao juiz incumbe resolver todas as questões que 
lhe são submetidas pelas partes, sob pena de julgamento citra petita.

Assim, a ausência de manifestação judicial sobre o pedido 
de  esclarecimento  sobre  o  laudo  pericial  cerceou  o  direito  dos  autores.  A 
magistrada excluiu da lide alguns autores sem, ao menos, expor fundamentação 
acerca da matéria.

Sobre  a  matéria,  vejamos  o  entendimento  do  colendo 
Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 

PROVA EXPRESSAMENTE REQUERIDA NA INICIAL. INÉRCIA 

QUANTO AO DESPACHO DE ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. 

JULGAMENTO  DE  IMPROCEDÊNCIA,  JUSTAMENTE  POR 

FALTA DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. O Código 

de Processo Civil indica o momento processual adequado para o 

pedido de produção de provas: para o autor, a petição inicial; para 

o réu, a contestação. 2. É lícito ao juiz determinar que as partes 

especifiquem  as  provas  que  pretendem  produzir,  depois  de 

delimitadas as questões de fato controvertidas. Mas lhe é defeso 

ignorar o pedido já formulado na petição inicial, ainda que a parte 

não responda ao despacho de especificação. 3. Há cerceamento de 

defesa  quando o  juiz  deixa de  colher  as  provas  expressamente 

requeridas  na  petição  inicial  e  julga  improcedente  o  pedido, 

justamente, por falta de provas. (STJ. 3ª Turma. AgRg no Ag nº 

388.759/MG. Rel. Min. Humberto Gomes de Barros. DJ: 16/10/06, 

pág. 362).

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  INSTRUÇÃO 
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PROBATÓRIA.  REQUERIMENTO  DA  PARTE  NA  PETIÇÃO 

INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO DAS PROVAS A PRODUZIR 

NO  MOMENTO  PROCESSUAL  OPORTUNO. 

RECONHECIMENTO  DA  NECESSIDADE  DA  PROVA  NA 

SENTENÇA PELO MAGISTRADO. PODER INSTRUTÓRIO DO 

JUIZ.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  (...)  Resta  configurado  o 

cerceamento de defesa quando há prévia e expressa manifestação 

pela  produção de provas na petição inicial  e  o  d.  Juízo a quo, 

embora na sentença reconheça a sua imprescindibilidade,  julga 

antecipadamente  improcedente  o  pedido  formulado  pelo  autor 

sob o  fundamento de  falta  de  provas.  (STJ.  3ª  Turma.  REsp nº 

406.862/MG. Rel. p/ o acórdão. Min. Nancy Andrighi. DJ: 07/04/03, 

pág. 362 - ementa parcial).

Nesse último julgado, assim se manifestou a ilustre Ministra 
Nancy Andrighi:

“(...)  Induvidosamente,  o  CPC  não  previu  no  procedimento 

ordinário  o  despacho  de  especificação  de  provas.  O  sistema 

processual  elegeu  como  o  momento  próprio  para  indicação  e 

especificação  das  provas  a  petição  inicial,  para  o  autor,  e  a 

contestação, para o réu. Assim sendo, não há razão para o juiz 

criar  novo  momento  processual  de  especificação  de  provas, 

gerando delonga no andamento do processo,  a  exemplo deste, 

que  deverá  retornar  ao  1º  grau  para  que  se  cumpra  o  devido 

processo legal. Na medida em que a prova pericial foi requerida 

em obediência aos requisitos formais e tempestivamente, cumpria 

ao juiz somente determinar a sua produção, sendo despiciendo o 

despacho de  especificação  de  provas.  A necessidade da prova, 

proclamada na sentença,  tornou imprescindível  a  manifestação 

judicial pela sua produção, independentemente de atendimento 

ao  despacho  de  especificação  de  provas,  máxime quando já  o 

fizera a recorrida na petição inicial...”
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Com essas  considerações,  ACOLHO A PRELIMINAR DE 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA  DO  SEGUNDO  APELO,  DANDO-LHE 
PROVIMENTO  e,  JULGO  PREJUDICADO  O  PRIMEIRO,  para  cassar  a 
sentença, retornando os autos para o juízo de primeiro grau, para que o julgador 
se manifeste sobre o pedido de esclarecimentos formulados pelos autores.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.  José  Aurélio  da 
Cruz. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais 
Guedes – relatora, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz Convocado 
para substituir o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. 
Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento a Dra.  Ana Cândida Espínola, 
Promotora de Justiça Convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A 
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