
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00002033-74.2010.815.0371 — 5ª Vara de Sousa.
RELATOR      :  João Batista Barbosa, Juiz convocado em substituição ao Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
APELANTE       Espólio de Manoel Simão da Silva, representado por Geraldo Simião
da Silva.
ADVOGADO   : Jimmy Abrantes Pereira (OAB/PB nº 11.821)
APELADO       : José Erinaldo Queiroga de Abreu e outra
ADVOGADOS : José Laurindo da Silva Segundo (OAB/PB nº 13.191)

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE  —  IMPROCEDÊNCIA  —  IRRESIGNAÇÃO  —
SENTENÇA  QUE  SE  FUNDA  NA  INEXISTÊNCIA  DE
PROVA DO ESBULHO — PROTESTO DO AUTOR POR
TODOS OS MEIOS DE PROVA — CERCEAMENTO DE
DEFESA  CARACTERIZADO  —  NULIDADE  —
RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM.

—  “Não se pode fugir  das garantias processuais,  especialmente a de que
devem ser asseguradas às partes oportunidades amplas de exporem, em juízo,
as provas que entendem necessárias para demonstrar as pretensões expostas
no  caderno  processual.  O julgamento  antecipado  da  lide  só  deve  ocorrer
quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que
envolvem  a  demanda.  Não  é  a  simples  visão  do  juiz  que  determina  o
julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a presença consolidada, extremo
de  dúvidas,  das  provas  necessárias  ao  julgamento  da  causa.”  (REsp
499649/PR, Rel. Ministro  JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado
em 10.06.2003, DJ 08.09.2003 p. 236)

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos
acima identificados.

ACORDA a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Colendo
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em acolher a preliminar de
nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível interposta pelo Espólio de Manoel
Simão da Silva,  representado por Geraldo Simião da Silva contra a sentença de fls.
109/112, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo apelante
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em face de José Erinaldo Queiroga de Abreu e sua esposa, Maria Elizandra Sarmento de
Abreu, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas  razões  de  fls.  115/141,  o  apelante  alega,  em suma,
preliminar de cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença. No mérito, acaso não seja acolhida a
preliminar aludida, requer a reforma integral do decisum, a fim de julgar procedente a
demanda, determinando a reintegração da posse sobre o terreno medindo 5,52 metros de
frente por 21 metros de fundos (parte do quintal) da casa localizada na Rua Custódio
Gomes, Marizópolis/PB, deixada em virtude do falecimento de Manoel Simão da Silva.

Contrarrazões às fls. 150/152.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls.  159/164,  opinou  pelo  acolhimento  da  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,
anulando-se a sentença recorrida; sem adentrar ao mérito recursal, porquanto ausente
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

VOTO

Primeiramente, registro ser possível, acaso o julgador concorde
com os fundamentos do Parecer Ministerial, utilizá-los também como razão de decidir.
Sobre  o  ponto,  seguem entendimentos  do  Supremo Tribunal  Federal  e  do  Superior
Tribunal de Justiça:

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Falta de funda-
mentação. Alegada ofensa ao art.  93, inciso IX, da Constituição Federal.
Não  ocorrência.  Motivação  per  relationem.  Legitimidade.  Precedentes.
Agravo regimental não provido. 1.  É firme a jurisprudência da Corte no
sentido de que não caracteriza ofensa ao art. 93, inciso IX, da Cosntituição
a decisão que adota como razões de decidir os fundamentos lançados no
parecer do Ministério Público. 2. Regimental ao qual se nega provimento.
ARE 742212 DF Primeira Turma Min. DIAS TOFFOLI   DJe-197 DIVULG
08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014 

RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO  (LEI  Nº  12.322/2010)–
ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO INSCRITO NA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA – DIREITO LOCAL – INVIABILIDADE DO RECURSO EX-
TRAORDINÁRIO – INCORPORAÇÃO, AO ACÓRDÃO, DAS RAZÕES EX-
POSTAS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL – MOTIVAÇÃO “PER
RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO-CONSTITUCIONAL DES-
SA  TÉCNICA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  –  AGRAVO  IMPROVIDO.  ARE
788234 RO Segunda Turma ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG
17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014 Min. CELSO DE MELLO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ACLARATÓRIOS. AÇÃO CAU-
TELAR DEPRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERDIÇÃO DE ES-
TABELECIMENTOINDUSTRIAL. MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM. POS-
SIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É legítima a adoção da técnica de funda-
mentação referencial (per relationem), utilizada quando há expressa alu-
são a decisum anterior ou parecer do Ministério Público, incorporando,
formalmente, tais manifestações ao ato jurisdicional. (REsp 1263045/PR,
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Rel.  MinistroCASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
16/02/2012, DJe 05/03/2012) 2. A via dos embargos de declaração não se
prestam para promovernova discussão da causa, mormente quando não hou-
ver sido suscitado,objetivamente, nenhum vício que, acaso existente, possa
inviabilizara compreensão do julgado embargado.3. Ademais disso, no caso
em concreto, o acórdão recorrido abordou,de forma fundamentada, todos os
pontos essenciais para o deslinde dacontrovérsia, conforme se pode verificar
às  fls  366/368 dos  autos.4.  Embargos  de  declaração rejeitados.  EDcl  no
AgRg no AREsp 94942 MG 2011/0219687-0 T2 - SEGUNDA TURMA Minis-
tro MAURO CAMPBELL MARQUES  DJe 14/02/2013 

Dito  isso,  e  tendo  por  pertinentes  as  ponderações  da  Ilustre
Promotora de Justiça Convocada, Ana Cândida Espínola, acerca da discussão em pauta,
adoto, como razões de decidir, o conteúdo inicial do parecer lançado às fls. 159/164, no
trecho a seguir colacionado:

“I — Das preliminares

1.1 DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA ANTE A NECESSIDADE  DE
PRODUÇÃO DE PROVAS

Em sede recursal, o apelante alega que houve o cerceamento do seu
direito de defesa, alegando que a sentença foi proferida não conferindo à parte apelante o direito
de produzir as provas requeridas na petição de fls. 97/98.

De uma análise do referido pedido de produção de provas do autor,
temos que fora solicitado:

a) A oitiva de testemunhas;
b) Depoimento pessoal das partes para melhor esclarecimento dos fatos;
c) Inspeção judicial para constatação do ato de esbulho a posse praticados pelos

promovidos;
d) Fotografias para comprovação através de recurso visual; e
e) Documentação na qual  se  poderá comprovar a posse do autor e  o  esbulho

supracitado pela parte ré.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  à  fl.  99,  despacho  pelo  douto
Magistrado, pelo deferimento do pedido em relação apenas à prova testemunhal, determinando
ao autor, listar as suas testemunhas para oitiva em audiência de instrução e julgamento.

No que concerne ao cerceamento de defesa em razão da omissão na
apreciação do pedido de produção das demais provas — sobretudo aquelas essenciais em uma
audiência de reintegração de posse, razão assiste ao apelante.

Sabe-se que  "posse"  é questão fática por excelência,  necessitando,
desta forma, de produção de provas robustas.

In  casu,  apesar  do  requerimento  do  autor  pela  produção de  outras
provas, apenas as testemunhas foram ouvidas.

Após,  o  douto  Magistrado  julgou  antecipadamente  a  lide,
prejudicando, desta forma, a comprovação dos fatos e do direito alegado nos autos.
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Acerca do tema:

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO
POSSESSÓRIA. PROVAS INSUFICIENTES PARA ESCLARECER OS FATOS
NECESSÁRIOS À COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA.  DÚVIDAS SÉRIAS A
RESPEITO DA EXTENSÃO DA ÁREA.  PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
NECESSIDADE.  DETERMINAÇÃO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
ARTIGO  130,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA
ANULADA  DE  OFÍCIO.  RECURSO  DE  APELAÇÃO
PREJUDICADO. 1. No caso, a realização de uma perícia judicial é
necessária  para  resolver  a  lide,  pois  solução  do  litígio  passa,
necessariamente, pela análise da extensão das posses invocadas por
ambas  as  partes,  sendo  importante  delimitar  as  áreas  dos  imóveis
defendidos  por  cada  litigante,  que  são  vizinhos.  Através  da  prova
pericial  será  possível  melhor  avaliar  se  a área  do imóvel  ocupado
pelos apelantes de fato invade o imóvel de propriedade dos apelados.
2. Não há sustentação jurídica para o impedimento de realização de
prova pericial, devendo a mesma ser produzida, por não se antever
pela  realidade  dos  autos  outra  maneira  segura  de  se  delimitar  os
terrenos.  A  livre  iniciativa  do  magistrado,  na  busca  pela  verdade
real,  toma-o  imune  aos  efeitos  da  preclusão,  sendo  licita  a
determinação de produção de prova pericial, que indevidamente não
foi  deferida  em  primeira  instância,  mesmo  de  ofício  (art.  130  do
CPC), haja vista sua indispensabilidade 3. Portanto, deve-se anular
a sentença, determinando a remessa dos autos à vara de origem para
a realização de prova pericial, a fim de apurar, definitivamente, se a
área do imóvel ocupado pelos apelantes de fato invade o terreno de
propriedade  dos  apelados,  delimitando-se  as  áreas  dos  bens
possuídos  por  cada  litigante.  Com   a  anulação  da  sentença,  resta
prejudicada a análise dos pedidos realizados em sede de apelação. 4.
Sentença  anulada.  Recurso  de  apelação  prejudicado.  ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes
as pessoas acima indicadas, acorda a 6 Câmara Cível do Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em anular, de oficio, a
sentença,  julgando  prejudicado  o  recurso,  nos  termos  do  voto  da
Relatora.  DESEMBARGADORA  LIRA  RAMOS  DE  OLIVEIRA
Relatora  (TJ-CE  -  APL:  00008857520078060050  CE  0000885-
75.2007.8.06.0050, Relator: LIRA RAMOS DE OLIVEIRA, 6' Câmara
Cível, Data de Publicação: 14/09/2015) grifou-se

O  objeto  da  prova  é  a  afirmação  de  um fato  da  causa,  com a
finalidade de formar a convicção do juiz. Aquele que quer provar terá que utilizar-se de
meios apropriados e adequados, que variam conforme a natureza do fato, e que precisam
ser juridicamente idôneos, com respeito aos princípios e às normas processuais.

Destarte,  teria  o  autor  com  a  produção  de  provas  requerida,  a
oportunidade de comprovar as alegações inicialmente feitas.

Certo é que, a realização da prova é direito da parte e dever do juiz, na
busca da verdade real, que somente pode ser abreviado quando absolutamente desnecessário,
sob pena de cerceamento de defesa, configurando-se uma situação de verdadeira denegação de
justiça.

Com efeito,  sabe-se  que,  em decorrência  do  princípio  da  livre
persuasão racional, o juiz detém a prerrogativa de indeferir,  motivadamente,   a produção
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de  provas  que  se  lhe  apresentem  desnecessárias  ou  inúteis,  sem  que  isso  represente
ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, consagrados no
art.  5º,  inciso  LV,  da  Constituição  Federal,  no  entanto,  não  se  observa  nos  autos  a
fundamentação  necessária  ao  indeferimento  do  requerimento  das  provas  feito  às  fls.
97/98.

No  entanto  há  casos,  como  o  dos  presentes  autos,  em que  se  faz
necessário a fase probatória, como instrumento ou o meio hábil, para demonstrar a existência de
um fato, sendo este o sentido objetivo de prova.

Sobre o tema, (THEODORO JÚNIOR, 2012, p. 446):

"Não há um dever de provar,  nem à parte contrária  assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o litigante
assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos quais depende a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional. Isto
porque,  segundo  máxima  antiga,  fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo que  fato
inexistente."

Desta feita, tal nulidade fere a sentença lançada, ante o cerceamento
de defesa pelo julgamento antecipado, isso porque, como bem afirma o recorrente, não andou
bem o  r.  Juízo  a  quo  ao  julgar  improcedente  o  pedido  formulado  na  inicial,  utilizando  o
fundamento de que, in verbis: "...Desse modo, em razão da ausência de provas da posse
e do esbulho praticados pelos réus, não merece acolhida o pedido ora analisado...".

Realmente  não  foi  oporturtizado  ao  autor  demonstrar,  através  de
provas o direito sobre o imóvel objeto da presente lide, isto porque, a convicção do juiz deve ser
estabelecida segundo meios ou instrumentos reconhecidos conforme as provas juridicamente
admissíveis.

Sobre o tema, os casos análogos:

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DELIMITAÇÃO DO IMÓ-
VEL ESBULHADO. NECESSIDADE. PRODUÇÃO DE PROVA. DEVI-
DA. Na ação de reintegração de posse, deve ser delimitada a área que
se  quer  proteger.  O  ideal  é  que  seja  na  própria  petição  inicial,
contudo, se a área estiver devidamente delimitada na documentação
juntada,  não  induz  à  inépcia  da  inicial,  até  mesmo  por  economia
processual.  Cabe  ao  Juiz  analisar  a  necessidade  de  produção  de
determinada  prova  mas  para  a      ação  de  reintegração  de  posse  e
usucapião  a prova  testemunhal  e  perici  al,  em determinados  casos,  é
imprescindível  para  a sua caracterização.  Inteligência  do  artigo  130,
CPC. (TJ-MG - AC: 10145110010777001 MG, Relator: Antônio Bispo,
Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis / 152 CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 07/07/2014) grifou-se

APELAÇÃO  CÍVEL.  POSSE  (BENS  IMÓVEIS).  AÇÃO  DE
RESOLUÇÃO  DE  CONTRATO  DE  PROMESSA  DE  COMPRA  E
VENDA  COM  PEDIDO  DE  REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.
PROCESSUAL  CIVIL.  PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA.  ACOLHIMENTO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  PEDIDO  EXPRESSO  DE  PRODU-CÃO  DE  PROVA  EM
AUDIÊNCIA.  PROVA  OUE  SE  MOSTRAVA  RELEVANTE  AO
DESLINDE  DO  FEITO. JULGAMENTO  DA LIDE  PRECIPITADO.
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ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA  NECESSIDADE.  SENTENÇA
DESCONSTI-TUIDA.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  N2 70052689387,
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro
Celso Dal Pra, Julgado em 28/02/2013) grifou-se

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE  MANUTENÇÃO  DE
POSSE.  PRODUÇÃO  DE  PROVA  ORAL.  NECESSIDADE.
AUSÊNCIA  DE  0I-TIVA  DAS  TESTEMUNHAS  ARROLADAS
PELO  AUTOR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  AGRAVO
PROVIDO.  -A não-realização  de  provas  oportunamente  requeridas
pelas partes e indispensável ao desate da lide, implica em cerceamento
de defesa. -Conforme art. 130 do CPC, se não há nos autos elementos
necessários  para  a  solução  da  controvérsia,  incumbe  ao  juiz
determinar, até mesmo de oficio, ainda que em segunda instância, a
produção  das  provas  imprescindíveis  à  solução  da  lide.  -Não  se
indefere liminar com fundamento na ausência de comprovação satisfatória
da posse sem possibilitar-lhe a produção da prova oral requerida, fazendo
jus o agravante à audiência de justificação de posse, com a oitiva de suas
testemunhas.  -O  simples  fato  de  as  testemunhas  terem  interesse  na
preservação de área verde do Condomínio qual  residem não as tornam
suspeitas para deporem, sendo necessário, para tanto, que exista elemento
concreto  indicativo de interesse  particular  a  preservar e  que ponha em
dúvida sua imparcialidade Decisão cassada. Agravo provido. (TJ-BA - AI:
03032425920128050000  BA  0303242-59.2012.8.05.0000,  Relator:
Gardenia Pereira Duarte, Data de Julgamento: 29/01/2013, Quarta Câmara
Cível, Data de Publicação: 25/09/2013) grifou-se

VOTO N2 15.049 BEM MÓVEL COMPRA E VENDA DE VEÍCULO
OBJETO  DE  ESTELIONATO  COMPRADORA  QUE  PEDE  A
CONVALIDA-ÇÃO  DE  SUA POSSE  JULGAMENTO  NO  ESTADO
IMPOSSIBILIDADE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CARACTERIZADO NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS,
ANTE A ALEGAÇÃO DE FATOS QUE DEPENDEM DE MELHOR
ELUCIDAÇÃO SENTENÇA ANULADA. -  Recurso provido. (TJ-SP -
APL:  00595494120108260114  SP  005954941.2010.8.26.0114,  Relator:
Edgard Rosa, Data de Julgamento: 19/03/2015, 25ã Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 08/04/2015) grifou-se

Por  estas  considerações,  entendemos  que  não  há  sustentação
jurídica para o impedimento de realização das provas periciais e das demais requeridas,
devendo as  mesmas serem produzidas,  razão pela  qual,  opinamos pelo acolhimento da
preliminar de cerceamento de defesa.
I.II DA NULIDADE DA SENTENÇA PELA OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS

Ressalte-se que essa preliminar se confunde com a preliminar de cer-
ceamento de defesa, porém, para efeito de concatenação das ideias e organização da Parecer,
passa-se a analisá-la em separado.

Postula o apelante a nulidade da sentença por alegar a não aplicação
do devido processo legal, à ampla defesa e do contraditório.

Afirma que, na instrução processual, fora cerceado pelo douto Juízo, o
seu direito de produzir provas a seu favor.
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Cita, por fim, os princípios insculpidos na Carta Magna, no que tange
ao devido processo legal (art. 5, LIV), ao contraditório e à ampla defesa (art. 5° LV), requerendo,
assim, que seja decretada nula a sentença de fls. 109/112.

No entender Ministerial, assiste razão ao apelante.

Com efeito a demanda foi julgada improcedente, em flagrante cerce-
amento de defesa e violação .‘a ampla defesa e ao contraditório, visto que no caso presente há
necessidade da produção das provas acima mencionadas.

Em que pese o respeito devido ao entendimento esposado na sentença,
os  documentos  citados  nos  autos  são  muito  controvertidos  e  exigem  dilação  probatória,
conforme reclamado pelo apelante nas suas razões recursais.

Ademais, como já fixou o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

"evidenciando-se  a  necessidade  de  produção  de  provas,  pelas
quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui
cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado
exatamente  na  falta  de  prova  do  alegado  na  inicial"  (REsp.  N"
7.267, relator Min. Eduardo
Ribeiro, em "CPC e Legislação Processual em Vigor", Ed. Saraiva, 42'
ed., nota 16 ao art. 282).

Embora seja o julgador o destinatário das provas, cabe às partes pro-
testarem por elas em momento oportuno, a fim de comprovarem suas alegações, o que lhes é
permitido em vista dos princípios do contraditório e da ampla defesa elencados na Magna Carta.

Ora, não há como subsistir incólume o  decisum  guerreado, já que o
apelante  poderia  ter  fornecido  ao  julgador  novos  elementos  probantes  passíveis  de  formar
convicção do feito.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CINTEL.  USUCAPIÃO.  JULGAMENTO ANTECIPADO.
AUSÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO.  NECESSÁRIA  INTERVENÇÃO  DO
MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA DESCONSTITUIDA. De acordo
com os artigos 130 e 131 do Código de Processo Civil, o magistrado
deve  assegurar  a produção das  provas  que considera  necessárias  à
instrução do processo,  de oficio ou a requerimento  das partes,  bem
como aprecia-las livremente para a formação de seu convencimento,
considerando que a preclusão operada contra as partes não o atinge.
Em  se  tratando  de  ação  de  usucapião,  imperiosa  a  realização  de
instrução processual, sob pena de configurar cerceamento de defesa,
por  violação  aos  princípios  constitucionais  do  contraditório  e  da
ampla defesa, ainda mais quando expressamente requerida pela parte
autora. A situação fática que envolve as partes, especialmente acerca
da  área  em  discussão  remete  a  necessidade  de  perícia,  a  fim  de
higidez e eficácia do processo. Não se observa nos autos a obrigatória
intimação,  no  primeiro  grau,  do  Parquet  durante  a  instrução  do
processo, conforme o previsto no artigo 82, I, do Código de Processo
Civil.  Desconstituição  da  sentença  para  realização  de  instrução
processual  e  intervenção do Ministério  Público  na  origem.  DERAM
PROVIMENTO  AO  APELO.  (Apelação  Cível  NI8 70067341925,
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Décima  Nona  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:
Eduardo João Lima Costa, Julgado em 25/02/2016) grifou-se

Com essas considerações, somos pelo acolhimento da preliminar de
nulidade, em razão da não aplicação do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. 

(...)

É o parecer

João Pessoa, 30 de setembro de 2016.

         Ana Cândida Espínola
PROMOTORA DE JUSTIÇA CONVOCADA”

Colhe-se dos autos, portanto, que de forma precipitada, apesar
do promovente ter requerido a realização de inspeção judicial,  além da produção de
outros meios de prova (fls. 97/98), que o magistrado julgou a lide de forma antecipada,
cerceando assim o direito de defesa do promovente.

A  respeito  do  instituto  do  julgamento  antecipado  da  lide,
encontra-se o mesmo expresso no art. 330, do Código de Processo Civil, in verbis:

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;
II – quando ocorrer a revelia.

Para o escorreito manuseio do instituto, o qual, reconheça-se,
prestigia  a  celeridade  processual,  faz-se  necessário  tomar  algumas  precauções  de
demasiada importância sob o viés constitucional da ampla defesa e do contraditório.
Vejamos, a propósito,  alguns trechos decisórios pertinentes, do Superior Tribunal de
Justiça sobre a técnica do julgamento antecipado da lide:

“Não se pode fugir das garantias processuais, especialmente a de que
devem ser asseguradas às partes oportunidades amplas de exporem, em
juízo,  as  provas  que  entendem  necessárias  para  demonstrar  as
pretensões expostas no caderno processual. O julgamento antecipado da
lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das
circunstâncias fáticas que envolvem a demanda. Não é a simples visão
do juiz que determina o julgamento antecipado. O que lhe sustenta é a
presença consolidada,  extremo de dúvidas,  das provas necessárias  ao
julgamento da causa.”
 (REsp 499649/PR, Rel. Ministro  JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 10.06.2003, DJ 08.09.2003 p. 236)

“Evidencia-se  o  cerceamento,  autorizador  da  nulidade  do  processo,
quando proferido julgamento antecipado que despreza a produção de
provas relevante a solução do processo. Se o pleito do autor depende da
prova,  esta  não lhe pode ser negada,  nem reduzido o âmbito  de seu
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pedido com um julgamento antecipado, sob pena de configurar-se uma
situação autêntica de denegação de justiça.”
(AgRg no Ag 888574/PR, Rel. Ministro  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,
QUARTA TURMA, julgado em 16.10.2007, DJ 29.10.2007 p. 262)

“É  defeso  ao  juiz  indeferir  produção  de  prova  imprescindível  à
elucidação de fato controvertido e julgar antecipadamente a lide,  sob
pena de cerceamento de defesa.”
 (AgRg no REsp 841802/MT, Rel.  Ministro  HUMBERTO GOMES DE
BARROS, TERCEIRA TURMA, julgado em 19.09.2006, DJ 09.10.2006 p.
302)

“Em princípio, cabe ao tribunal de segundo grau, sopesando os termos
do  contraditório  e  os  elementos  probatórios  contidos  no  processo,
decidir se há ou não necessidade de produzir prova em audiência.” 
 (AgRg no Ag 2472/MS, Rel.  Ministro  ATHOS CARNEIRO, QUARTA
TURMA, julgado em 21.08.1990, DJ 17.09.1990 p. 9512)

Desta  feita,  no  caso  em  comento,  após  o  promovente  ter
requerido  a oitiva de testemunhas; depoimento pessoal das partes; inspeção judicial;
fotografias e juntada de documentos, caberia ao magistrado ter deferido a produção das
provas requeridas, a fim de elucidar a questão posta, todavia, o juízo de primeiro grau
proferiu sentença pela improcedência da demanda, fundamentando sua razão de decidir
exatamente na ausência de provas, como bem ressaltou a d. Procuradoria de Justiça. 

Sendo assim, a anulação da sentença para melhor instrução do
feito é medida que se impõe. Senão vejamos:

LOCAÇÃO  AÇÃO  DE DESPEJO POR  FALTA DE  PAGAMENTO  C.C.
COBRANÇA JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE QUE IMPORTOU
EM CERCEAMENTO DE DEFESA NULIDADE  RECONHECIDA
RECURSO  PROVIDO  PARA  ESSE  FIM. "Caracterizado
o cerceamento de defesa ante  a  não  produção  de  prova  necessária  ao
julgamento da demanda, anula-se a sentença para que outra se profira
após  regular  instrução. ". (TJSP;  APL 0059760-38.2010.8.26.0224;  Ac.
6956622; Guarulhos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Francisco Thomaz; Julg. 21/08/2013; DJESP 28/08/2013)

Note-se,  assim,  a  necessidade  imperiosa  da  realização  de  uma
instrução processual, como meio imprescindível para solução da lide, a qual requer, por
sua própria natureza, uma cognição exauriente justa e com respaldo no devido processo
legal. 

Mais ainda: o contexto fático-probatório da causa é exigente de
dilação  probatória,  porquanto  a  causa  de  pedir  mostra-se  faticamente  complexa  e
controversa, não ostentando nada, em exclusivo, como matéria de direito. Só depois de
perseguidos  esses  caminhos,  o  Estado-juiz  estará  habilitado  ao  lançamento  do  seu
veredicto de improcedência ou procedência.

Sendo esse o quadro, há que reconhecer nula a sentença, face ao
cerceamento de defesa, obstativo da produção de provas relevantes para demonstração
das alegações formuladas pelo autor, as quais, se comprovadas, importariam na total
procedência da demanda.
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Por tais razões,  acolho a preliminar de nulidade da sentença
por cerceamento  de  defesa,    com  a  consequente  remessa  dos  autos  ao  juízo  de
origem para a devida instrução do processo e novo julgamento.

É como voto.

Presidiu a sessão a Exma. Desª. Maria das Graças Morais
Guedes. Participaram do julgamento o  Exmo. Sr. Dr. João Batista Barbosa (Juiz com
jurisdição limitada para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo.
Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

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

João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL N.º 00002033-74.2010.815.0371 — 5ª Vara de Sousa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  apelação cível interposta pelo Espólio de Manoel
Simão da Silva,  representado por Geraldo Simião da Silva contra a sentença de fls.
109/112, proferida nos autos da Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pelo apelante
em face de José Erinaldo Queiroga de Abreu e sua esposa, Maria Elizandra Sarmento de
Abreu, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas  razões  de  fls.  115/141,  o  apelante  alega,  em suma,
preliminar de cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, requerendo a nulidade da sentença. No mérito, acaso não seja acolhida a
preliminar aludida, requer a reforma integral do decisum, a fim de julgar procedente a
demanda, determinando a reintegração da posse sobre o terreno medindo 5,52 metros de
frente por 21 metros de fundos (parte do quintal) da casa localizada na Rua Custódio
Gomes, Marizópolis/PB, deixada em virtude do falecimento de Manoel Simão da Silva.

Contrarrazões às fls. 150/152.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer de
fls.  159/164,  opinou  pelo  acolhimento  da  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,
anulando-se a sentença recorrida; sem adentrar ao mérito recursal, porquanto ausente
interesse que recomende sua intervenção.

É o relatório. 

Peço dia para julgamento.

João Pessoa, 05 de maio de 2017.
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Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator 
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