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GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
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Relator:    Des. José Aurélio da Cruz
Apelantes: Sonia Maria Dantas Cascae e Idenil dos Santos Cascae
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Apelado(s): Daniele dos Santos Souza
Advogado(s): Francinaldo de Oliveira 
Remetente: 5ª Vara Mista de Cabedelo/PB

DECISÃO MONOCRÁTICA

DIREITO DE FAMÍLIA  -  APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  UNIÃO  ESTÁVEL POST
MORTEM.  PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO JUDICIAL ACERCA
DA  PRODUÇÃO  DE  PROVAS  REQUERIDA  NA
CONTESTAÇÃO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
MEDIDA COGENTE. PROVIMENTO MONOCRÁTICO
DO APELO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557,  §1º-A do
CPC.  

-  Caso  em  que  não  houve  manifestação  judicial,
acerca  da  produção  de  provas  requerida  na  peça
contestatória  das  promovidas,  tampouco  justificativa
da possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos
termos do artigo 330, inciso I do CPC.

-  Ocorre  cerceamento  do  direito  de  defesa  quando
existir  qualquer  limitação  indevida  à  produção  de
provas ou pronunciamento nos autos, ensejando, por
consequência,  a nulidade do ato em virtude do que
estabelece o art. 5º, LV, da Constituição Federal: “Art.
5º - Todos são iguais perante a lei, sem distinção
de  qualquer  natureza,  garantindo-se  aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a
inviolabilidade  do  direito  à  vida,  à  liberdade,  à
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igualdade,  à  segurança  e  à  propriedade,  nos
termos  seguintes:  (…)  LV  -  aos  litigantes,  em
processo  judicial  ou  administrativo,  e  aos
acusados  em  geral  são  assegurados  o
contraditório  e  ampla  defesa,  com  os  meios  e
recursos a ela inerentes.”

                          VISTOS, etc.

Cuida-se de Apelação cível interposta por Sônia Maria Dantas
Cascae e Idenil dos Santos Cascae, em face da sentença de fls. 165/168,
que julgou procedente o pedido inicial para DECLARAR reconhecida a UNIÃO
ESTÁVEL existente entre  Daniele dos Santos Souza e Raimundo Nonato
Dantas Cascaes, num período aproximadamente de 04 (quatro) anos.

Nas razões recursais, sustentam preliminarmente as apelantes,
que a sentença é nula por cerceamento de defesa, já que dentre os meios de
provas  postulados  na  contestação,  especificamente  à  fl.  53,  inclui-se  em
especial a produção de provas orais, como, o depoimento das partes e oitiva
de testemunhas através de carta precatória por residirem em local diverso de
onde tramita o processo, o que não foi analisado pelo juízo  a quo.  Ao final,
requerem  a  reforma  da  sentença,  reconhecendo  e  declarando  a  apelante,
Idenil  dos  Santos  Cascae,  a  exclusividade  da  pensão por  morte;  que  seja
negado  o  reconhecimento  da  união  estável  pretendida  pela  apelada,
condenando-a como litigante de má-fé.

Oferecidas contrarrazões às fls. 186/188.

Cota Ministerial  às fls.  194/198,  opinando pelo provimento do
apelo.

É o relatório. 

FUNDAMENTAÇÃO

Adianto que estou dando provimento ao apelo para decretar a
nulidade da sentença objurgada por cerceamento de defesa, porquanto não
fora oportunizado às apelantes a  produção das provas requeridas desde a
contestação de fl. 53.

De  acordo  com  o  art.  1.7231 do  Código  Civil,  para  ser
reconhecida  a  união  estável  é  preciso  que  apresente  algumas  características,
devendo ser pública, contínua e duradoura e que as partes tenham a intenção de

1 Art. 1.723. É reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na
convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família.
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constituir família. Porém, não é necessário que morem juntos, isto é, podem até
ter  domicílios  diversos,  mas  será  considerada  união  estável,  desde  que
existam elementos que o provem.

Considerando-se  a  subjetividade  de  seus  requisitos
caracterizadores,  para reconhecimento de uma união estável,  os julgadores
analisam outros vários elementos, além daqueles mencionados na lei, de modo
a obter mais indícios de estarem diante de uma união estável.

No caso concreto, veja-se que após o pedido de produção de
provas  feito  pelas  rés/apelantes  na  sua  defesa,  fora  designada,  à  fl.  107,
audiência de tentativa de conciliação, nos termos do art. 125, do CPC.

A  audiência  foi  realizada,  não  se  verificando  do  termo  de
audiência, ter a autoridade judiciária indeferido o pedido de provas feito pelas
apelantes  na  peça  contestatória,  tendo  apenas  concedido  o  prazo  de  05
(cinco) dias para a autora/apelada falar sobre as preliminares arguidas pelas
apelantes numa petição acostada na data da audiência.

Nesse sentido, o termo da audiência de fl. 157:

“Iniciados os presentes pelo MM. Juiz foi dito: tendo em vista a

ausência  das  partes  que  há  de  se  concluir  na  ausência  de

interesse na conciliação,  determino o prosseguimento do feito

concedendo o prazo de cinco dias ao advogado da autora para

falar  sobre  as  preliminares  arguidas  na  petição  acostada  na

audiência.  Em seguida  ao MP e façam-me os autos conclusos

para decisão. E como mais nada a constar, mandou lavrar este

que lido e achado conforme vai devidamente assinado.”

Atendendo à intimação judicial, o patrono da demandante, ora
apelada, manifestou-se, apresentando a impugnação às fls. 158/161. 

Em seguida abriu-se prazo para manifestação do MP e,  logo
após seu pronunciamento, foi proferida a sentença às fls. 165/168.

Como se vê, não há como deixar de reconhecer que a sentença
foi  proferida  sem que o  juízo  tivesse decidido  –  expressamente  –  sobre  o
deferimento ou indeferimento das provas que as promovidas tinham interesse
em produzir, em especial, as provas orais, conforme requerido na contestação,
restando,  pois,  configurado,  o  cerceamento  de  defesa,  tornando  inviável  o
julgamento antecipado da lide. 

Nesse sentido, são vastos os julgados do Superior Tribunal de

             Apelação Cível nº 0004333-59.2011.815.0731                                                                    3



Justiça:

Civil e processo civil. Embargos do devedor. Execução movida

sem  a  juntada  de  demonstrativo  de  evolução  da  dívida.

Admissão,  por  ambas  as  partes,  acerca  da  existência  de

agiotagem. Julgamento antecipado da lide, apesar do protesto

pela produção de provas destinadas a demonstrar a ocorrência

dessa  prática  ilegal.  Cerceamento  de  defesa  configurado.

Impossibilidade de utilização do Poder Judiciário como meio de

cobrança para dívidas de origem espúria. Alegação de negativa

de prestação jurisdicional.

- A causa de pedir dos embargos do devedor engloba alegação

de que a dívida tem origem em uma relação de agiotagem. Tal

fato  é  admitido  pelo  credor,  que  confessou  ter  mantido  uma

espécie de 'linha de crédito' com os ora recorrentes, baseada

em taxas  de  juros  mais  lucrativas  do  que  as  resultantes  de

aplicações financeiras.

-  Não  deve  o  Poder  Judiciário,  ainda  que  em  instância

excepcional,  prescindir  da  obrigatoriedade  de  investigação

acerca  dessas  afirmações,  sob  pena  de  não  só  corroborar

práticas  aparentemente  vedadas  pelo  ordenamento  jurídico,

mas  de  colocar  o  aparato  estatal  a  serviço  de  possíveis

ilegalidades.

-  Evidenciada a  necessidade de melhor  exame das relações

negociais  entre  as  partes,  não  se  erige  em  obstáculo  a  tal

análise a existência de um título de crédito formalmente hígido.

- Nesses termos, é de rigor a anulação do processo, desde a

sentença,  para  que  seja  permitida  ampla  dilação  probatória,

conforme  requerido  pelos  ora  recorrentes,  de  forma  a

esclarecer efetivamente qual a real natureza do débito pendente

entre as partes.

-  Não  se  reconhece  violação  ao  art.  535  do  CPC  quando

ausentes omissão, contradição ou obscuridade no acórdão.

 - Recurso especial conhecido e provido”2.

E:

“PROCESSO CIVIL -  AÇÃO DE DESPEJO - RETOMADA DE

IMOVEL LOCADO  PARA USO  DE  ASCENDENTE  -  PROVA

TESTEMUNHAL -  INDEFERIMENTO IMOTIVADO -  ARTIGOS

130, 331, II,  332 DO CPC. I  -  INDEFERIMENTO IMOTIVADO

2 STJ - REsp 828.064/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15.08.2006,
DJ 04.09.2006 p. 271.
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DE  PROVA  TESTEMUNHAL,  REQUERIDA  PELO  REU,

IMPORTA CERCEAMENTO DE DEFESA. II - ANULAÇÃO DO

PROCESSO,  A  PARTIR  DO  DESPACHO  SANEADOR,

INCLUSIVE. III - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO”3.

Outra:

“PROCESSO  CIVIL  -  INDENIZAÇÃO  –  DANO  MORAL  -

MATÉRIA JORNALÍSTICA -  JULGAMENTO ANTECIPADO DA

LIDE  –  PROVAS  REQUERIDAS  NA  CONTESTAÇÃO  –

PRETENDIDO CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA -

RECURSO  ESPECIAL  CONHECIDO  E  PROVIDO  PARA

ANULAÇÃO PARCIAL DO PROCESSO, A FIM DE QUE SEJA

REABERTA  A  FASE  INSTRUTÓRIA,  CONFERINDO-SE  ÀS

PARTES A AMPLITUDE PROBATÓRIA, NOS LIMITES DE SUA

PERTINÊNCIA E RELEVÂNCIA.

- Não se aplica, na espécie, por ora, a Súmula nº 7 desta Corte

Superior,  tendo  em  vista  que  não  se  tratará  de  qualquer

valoração  do  conjunto  probatório,  mas  de  diagnosticar  se  o

desprezo  ao  pleito  formulado  pela  parte  e  o  julgamento

antecipado pelo MM. Juízo vieram a determinar a prejuízo ao

direito de defesa.

-  Observa-se  que  a  análise  sobre  o  abuso  e  a  ilicitude  na

divulgação da matéria jornalística restou prejudicada, diante da

opção  da  Magistrada  de  primeiro  grau  por  julgar

antecipadamente a lide,  sem permitir  a realização das provas

requeridas  na  contestação.  Esse  modo  de  atuar,  conquanto

referendado pela Corte Estadual, destoa de precedentes deste

Sodalício,  consistindo  em  nítido  cerceamento  de  defesa  (cf.

REsp  n.  289.346/MG,  Rel.  Min.  Nancy  Andrighi,  DJU  de

25/6/2001e Ag. Reg. No Agravo de Instrumento nº 206.705-DF,

Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 3/04/2000).

-  Seja como for,  não há perder de vista tal  raciocínio que se

aplica tanto em prol do autor como da ré, de sorte que "o retorno

à fase instrutória, para a produção das provas requeridas" não

trará prejuízo às partes litigantes, pois, a bem da verdade, terão

o escopo de "reforçar seu direito e esclarecer de modo definitivo

a  demanda,  extirpando  qualquer  dúvida  que  eventualmente

persista"  (REsp  637.547,  Rel.  Min.  José  Delgado,  DJ

13/09/2004).

3 STJ - REsp 1.802/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.02.1990,
DJ 12.03.1990 p. 1704.
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-  Recurso  especial  conhecido  e  provido,  para  anular,

parcialmente o processo, vindo a ser reaberta a fase instrutória

e restando prejudicado, por ora, o exame das demais questões

suscitadas”4.

Mais:

“PROCESSUAL  CIVIL.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  Há

cerceamento de defesa quando o juízo suprime da parte o seu

direito de ter oportunidade de provar elemento substancial, que

alega, para o desfecho da lide. Recurso não conhecido”5.

Idem:

“PROCESSUAL  -  JULGAMENTO  ANTECIPADO  -  PROVAS

NECESSÁRIAS - (CPC ARTS. 130 E 330, I) SE HÁ QUESTÃO

DE FATO A SER DEMONSTRADA,  NÃO É LICITO AO JUIZ

ANTECIPAR O JULGAMENTO, DA LIDE (CPC ARTS.  130  E

330, I, )”6.

Ainda:

“PROCESSUAL  -  JULGAMENTO  ANTECIPADO  -  PROVAS

NECESSÁRIAS - (CPC ARTS. 130 E 330, I) SE HÁ QUESTÃO

DE FATO A SER DEMONSTRADA,  NÃO E LICITO AO JUIZ

ANTECIPAR O JULGAMENTO, DA LIDE (CPC ARTS.  130  E

330, I)”7.

Não destoa, a jurisprudência desta E. Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO PROCESSO.

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  ADICIONAL  DE

INSALUBRIDADE.  PEDIDO  CONJUNTO  DAS  PARTES  NO

SENTIDO  DE  DESISTIR  DA  FASE  INSTRUTÓRIA.

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA DO

PEDIDO  PELA  AUSÊNCIA  DE  PROVA  PERICIAL.

PERSISTÊNCIA  DA  CONTROVÉRSIA  FÁTICA.  AUSÊNCIA

DOS  REQUISITOS  DO  INSTITUTO  DO  JULGAMENTO

4 STJ  -  REsp 886.030/AL,  Rel.  Ministro  HÉLIO QUAGLIA BARBOSA,  QUARTA TURMA, julgado  em
15.02.2007, DJ 12.03.2007 p. 256

5 STJ - REsp 206.446/MS, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, Rel. p/ Acórdão Ministro
CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 11.04.2000, DJ 19.02.2001 p. 175.

6 STJ - REsp 56.949/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
08.02.1995, DJ 24.04.1995 p. 10389.

7 STJ – REsp 56949/RS, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
08.02.1995, DJ 24.04.1995 p. 10389.
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ANTECIPADO  DA  LIDE.  ERROR  IN  PROCEDENDO.

CONFIGURAÇÃO.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR.

NULIDADE DA SENTENÇA DECLARADA.

- Persistindo a controvérsia fática, o que exige a produção do

instrumento probatório  para solucioná-la,  o órgão judicial  está

impedido  de  julgar  antecipadamente  a  lide.  -  Ausentes  os

requisitos  legais  para  a  aplicação  do  instituto  do  julgamento

antecipado da lide, resta caracterizado o error  in procedendo,

autorizando, via de consequência, a declaração da nulidade da

sentença.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  0000542–27.

2013.815.0371 -  Órgão (3 CAMARA CIVEL) – Relator  DESA.

MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES – j. Em 01/09/2014).

(Grifei).

Destarte, não havendo decisão que expressamente afastasse o
pedido  de  produção  de  provas  pelas  promovidas,  ora  apelantes,  não
oportunizando-as a se defenderem das alegações da demandante, tampouco
justificativa da possibilidade de julgamento antecipado da lide, nos termos do
artigo 330, inciso I do CPC, não há como deixar de reconhecer a nulidade da
sentença que julgou o pedido sem encerrar oficialmente a instrução.

DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, diante desse delineamento jurídico, e das
razões  fáticas  do  caso  vertente,  em  consonância  ao  entendimento
categoricamente firmado neste Sinédrio e nos Tribunais Superiores, e numa
forma  de  privilegiar  a  efetividade  da  prestação  jurisdicional,  não  há  outro
caminho a ser trilhado, senão dar provimento à apelação cível, o que faço com
espeque  no  art.  557,  §1º-A  do  CPC,  anulando  o  decisum  a  quo,  e
determinando o retorno dos autos a instância ordinária, para que as apelantes
sejam regularmente intimadas, a fim de indicarem as provas que pretendem
produzir.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 08 de dezembro de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

                          RELATOR
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