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PRELIMINAR  SUSCITADA  EM  CONTRARRAZÕES  –
AUSÊNCIA  DE  REGULARIDADE  FORMAL  –
INEXISTÊNCIA  DO  PEDIDO  DE  PROVIMENTO  DO
RECURSO – FRAGILIDADE – PLEITO CONSTANTE NAS
RAZÕES – CARÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TODAS AS
TESTES CONSTANTES NA DECISÃO – IMPERTINÊNCIA
– RECURSO QUE IMPUGNA ESPECIFICAMENTE A TESE
QUE  LHE  DESFAVORÁVEL  –  SATISFATORIEDADE  –
ART. 1.015 DO CPC/2015 – REJEIÇÃO.

Não há como acolher a pretensão de não conhecimento do
recurso  por  ausência  de  regularidade  formal,  tendo  tem
vista  as  razões  recursais  se  adequaram  as  exigências
processuais, em especial ao artigo 1.015 do CPC.

AGRAVO  INTERNO  –  DECISÃO  MONOCRÁTICA  –
REFORMA DA SENTENÇA – PROVIMENTO DO AGRAVO
RETIDO  –  PROVA  INDEFERIDA  EM  AUDIÊNCIA  –
INTUITO  –  FACULTAR  DEPOIMENTO  DO
REPRESENTANTE  DA  DEMANDADA  –  MAIORES
ESCLARECIMENTOS  –  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO.

Considerando  ser necessária a colheita do depoimento do
representante da demandada para melhor esclarecimento a
respeito  dos  fatos,  não  há  que  se  falar  em  mácula  da
decisão monocrática que oportunizou a formação de prova.

“Embora seja  o  juiz,  destinatário  da prova,  pode indeferir
aquelas que entende despiciendas à solução da lide,  por
respeito ao princípio da celeridade processual e da rápida
solução  da  lide,  entendo  que,  in  casu,  o  depoimento  do
representante da empresa, é relevante e certamente poderá
melhor  esclarecer  fatos  e  proporcionar  prova  com  mais
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robusta para definir  o pedido exordial,  exatamente por se
tratar a relação regida pelo CDC, notadamente a respeito da
disponibilização ou não de estacionamento para os que se
dirigem à casa de shows RT Hall.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  REJEITAR  A  PRELIMINAR  E,  NO  MÉRITO,
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Agravo  Interno (fls.  141/146)  interposto  pela  RT
Empreendimentos Ltda  em face da  decisão monocrática (fls.  137/139) que,
nos autos da Ação de  Indenização por Dano Moral  e Material  promovida  por
Cleonaldo  Martins  Beserra contra  o  recorrente  deu  “provimento  ao  Agravo
Retido e, por conseguinte,  reforma-se a sentença para determinar que seja
facultado,  ao  apelante,  colher  o  depoimento  pessoal  do  representante  da
empresa, bem com deferir o pedido de inversão do ônus da prova”. 

O  agravante  em  suas  razões  recursais aduz:  1)  o  autor  não
formulou o pedido de oitiva do depoimento do representante  da ré em tempo
hábil, vez que se ateve apenas a prova testemunhal; 2) é inócua a pretensão
de colher o citado depoimento, por se tornar tal medida onerosa, bem como em
virtude das provas já existentes serem satisfatórias.  Ao final, o provimento do
recurso.

Intimado para contrarrazões recursais,  suscitou a preliminar  de
não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade. No mérito, seja
desprovido o Agravo Interno, fls. 150/157.

VOTO

Preliminar suscitada em contrarrazões: ausência de regularidade.

Aduz que o recurso não deve ser conhecido porquanto:  i)  não
houve formulação do pedido de provimento do Agravo e ii) não impugnou todas
as teses da decisão.

Sem razão a parte. 

O Agravante formulou pedido de reforma da decisão, ao tempo
que assim requereu: “que seja conhecido o presente agravo e colocado em
mesa  para  julgamento,  a  fim  de  que  seja  provido pela  composição  da
respectiva Câmara Julgadora”. (destaquei).

De igual modo, quanto a impugnação de teses por completo.
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O  §1º  do  artigo  1.021  do  CPC,  preceitua  que  o  “recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”, mas não
obriga a parte a atacar todas as teses declinadas. O requisito é impugnação
específica, o que foi realizado pela parte agravante.

Cabe  ao  recorrente  eleger  o  capítulo  em que  é  necessária  a
alteração do julgado, o que não implica dizer que seja na sua integralidade.

Ante  o  exposto,  rejeito  a  preliminar  de  não  conhecimento  do
recurso.

Mérito.

Em sede de Agravo Interno postula a RT Empreendimentos Ltda.
a reforma da decisão monocrática fls.  137/139  alegando os pontos indicados
no relatório acima.

A  princípio,  esclareço que  o  agravante  não  apresentou
argumentos capazes de alterar os fundamentos insertos na decisão agravada,
da qual transcrevo a ementa:

MÉRITO  –  APELAÇÃO  CÍVEL  – DANO  MORAL  E
MATERIAL – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO DE INVERSÃO
DO  ÔNUS  DA  PROVA  NEGADO  –  SUBLEVAÇÃO  –
PERTINÊNCIA  –  RELAÇÃO  REGIDA  PELO  CDC  –
EVIDENTE  HIPOSSUFICIÊNCIA  –  RECONHECIMENTO
DEVIDO  –  DEMAIS  MATÉRIAS  FOMENTADAS  –
PREJUDICIALIDADE  –  DECORRÊNCIA  LÓGICA  EM
RAZÃO  DO  ACOLHIMENTO  DO  AGRAVO  RETIDO  –
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

Ressoa devido o acolhimento das assertivas do recurso, no
sentido  de  ser  deferido  o  depoimento  pessoal  do
representante  da  empresa  demanda,  a  vista  da
possibilidade  de  produção  de  novos  ou  melhores
esclarecimentos  a respeito da matéria discutida nos autos.
provimento que se impõe.

A inversão do ônus da prova não é a regra nas ações que
versam sobre relação de consumo, ao contrário,  depende
de  pedido  expresso  da  parte  e  de  comprovação  dos
requisitos  do  art.  6º,  III,  do  CDC.  No  entanto,  restando
evidenciado  que  para  o  caso  concreto,  tal  medida,
certamente  facilitará  a  defesa  do  consumidor,  é  medida
imperativa o seu deferimento.

Consoante salientado  na decisão atacada,  “embora seja o  juiz,
destinatário  da  prova,  pode  indeferir  aquelas  que  entende  despiciendas  à
solução da lide, por respeito ao princípio da celeridade processual e da rápida
solução  da  lide,  entendo  que,  in  casu,  o  depoimento  do  representante  da
empresa,  é  relevante  e  certamente  poderá  melhor  esclarecer  fatos  e
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proporcionar  prova  com  mais  robusta  para  definir  o  pedido  exordial,
exatamente por se tratar a relação regida pelo CDC, notadamente a respeito
da disponibilização ou não de estacionamento para os que se dirigem à casa
de shows RT Hall.”.

Na  verdade,  o  depoimento  do  representante  da  empresa
agravante poderá esclarecer melhor a tônica processual, o qual, somado as
demais provas já coligidas, darão mais precisão dos acontecimentos e servirão
de  lastro  para  embasamento  da  sentença,  como  também  das  teses
apresentadas pelo autor e pelo réu.

Além do mais, embora o pedido de depoimento do representante
da empresa não tenha sido realizado especificamente na audiência preliminar,
houve  manifesta  demonstração  da  colhida  de  depoimentos.  Afinal,  pelo
depoimento do autor, pode-se dizer que o objetivo primordial, por se tratar de
meio de prova, é o esclarecimento dos fatos alegados1. 

Por outro lado, aponta o agravante que a prova seria inócua, já
que todas as provas se inclinam pela improcedência do pedido. 

Com efeito, ainda que após a colhida do depoimento, se perceba
que não trouxe maiores repercussões ao caso, ou tenha sido capaz de alterar o
cenário processual, não vejo que tal procedimento venha causar prejuízo às
partes. Ao contrário disso, o deslinde da causa se tornará mais hígido diante da
ausência de dúvida até então existentes ou fatos não esclarecidos.

Por  fim,  o  recorrente  aduz  que  não  ficou  demonstrado
cerceamento de defesa, a vista de já terem sido colhidos depoimento de duas
testemunhas.  Na  verdade,  os  fins  a  que  se  prestam  os  depoimentos  são
diversos,  eis  que  a  testemunha  se  atem  a  “testemunhar”  a  situação
momentânea, retratando os acontecimentos naquele instante. O depoimento do
representante do réu, não se limita a delinear tal período, pode ir além.

Assim,  com vista  a  melhor  formação  das  provas,  mantendo  a
decisão  que  reformou  a  sentença  para  determinar  que  seja  facultado,  ao
apelante, colher o depoimento pessoal do representante da empresa. 

Ante  ao  exposto,  rejeito  as  preliminares  suscitadas  em
contrarrazões e nego provimento ao Agravo Interno.

É como voto.
Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente

em  exercício. Participaram  do  julgamento,  além  do Relator,  eminente  Dr.
Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o Dr.
Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos
Santos). Presente à sessão  o Exmº.  Dr.Herbert Douglas Targino, Procurador

1THEODORO JÚNIOR, Humberto.  Curso de direito processual civil. Teoria geral do direito processual civil e processo
de conhecimento, vol. I. Rio de Janeiro: Forense, 1999, p. 429. 
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de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 08 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/4
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