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DESPACHO

Vistos, etc.

Cuida-se  de  agravo  interno  interposto  por  Élvio  Ribeiro  de
Mendonça contra decisão monocrática de minha lavra (fls. 169/170-v) que,
julgou prejudicado um primeiro agravo interno, em razão da declaração, de
ofício, da nulidade do processo, para que fosse determinada a intimação do
ora agravado para impugnar questões preliminares e prejudiciais suscitadas
em sede de contestação, nos termos do art. 326 e 327, do CPC.

Alega o agravante que esse primeiro agravo interno decorreu
da  decisão  monocrática  de  fls.  745/748-v,  que  afastou  a  coisa  julgada
decretada em primeiro grau e anulou a sentença, sob o fundamento de que a
causa ainda não estava madura.

Assevera  que,  no  caso,  se  operou a  preclusão  pro  judicato
estabelecida no art. 463, do CPC, acrescentando que inexiste previsão legal
que  possibilite  a  prolação  de  uma  segunda  decisão  monocrática  após  a
interposição de agravo interno.

Informa  que  o  decisum  também  viola  o  princípio  da
colegialidade,  impedindo  que  pudesse  exercer  sustentação  oral  perante  a
Câmara. 

Aduz que o agravado teve oportunidade de impugnar a coisa
julgada acolhida na  sentença por  meio  da apelação cível,  o  que supriu  a
ausência de intimação para impugnar as prefaciais arguidas na contestação,
atendendo, assim, ao princípio da instrumentalidade das formas.

Relata que há precedente do STJ que prescinde a necessidade
de intimação do autor  para impugnar as preliminares,  quando estas forem
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eminentemente de direito e dispensarem providência preliminar.

Fala,  ainda, que o agravado teve oportunidade de apontar a
nulidade sob discussão em primeira instância, mas somente a fez em sede de
apelação, o que viola o art. 245, do CPC. Por fim, pugna pelo provimento do
recurso.

É o breve relatório.

VOTO

Analisando  mais  pormenorizadamente  o  caso  dos  autos,
entendo que há possibilidade de retratação.

É que a questão da coisa julgada, acolhida pelo Magistrado de
primeiro  grau,  é  puramente de  direito,  havendo precedentes do  STJ e de
outras Cortes que dispensam a aplicação do art. 327, do CPC1, em situações
como a presente, vejamos:

“[...].  Nem sempre imperativa será a abertura de vista ao
demandante  para  manifestar-se  sobre  as  preliminares
aventadas  pelo  réu.  E,  na  hipótese,  como  a  questão
envolvida é estritamente de direito - competência do juízo -
já estando nos autos todos os elementos necessários à
formação  do  convencimento  do  juiz,  desnecessária  a
apresentação  de  réplica.  […].”  (STJ,  Relator:  Ministra
NANCY  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento:  27/09/2011,  T3  -
TERCEIRA TURMA)

ILEGITIMIDADE  DE  PARTE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
RECONHECIMENTO PELO JUIZ SEM PRÉVIA AUDIÊNCIA
DO  AUTOR.  POSSIBILIDADE  QUANDO  SE  TRATAR  DE
QUESTÃO PURAMENTE DE DIREITO. ARTS. 267, § 3º, 301,
§ 4º, E 327 DO CPC. - Tratando de questão puramente de
direito e não exigindo a controvérsia nenhuma providência
preliminar, é permitido ao Juiz julgar, desde logo, o feito,
sem  a  audiência  prévia  do  autor.  Recurso  especial
conhecido,  em  parte,  e  provido. (STJ,  Relator:  Ministro
BARROS MONTEIRO, Data de Julgamento: 07/11/2002, T4 -
QUARTA TURMA)

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. SEGUNDA PENHORA. NOVOS
EMBARGOS  DO  DEVEDOR.  POSSIBILIDADE.  OBJETO
RESTRITO.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE.  PRÉVIA
INTIMAÇÃO. DESNECESSIDADE. BEM DE FAMÍLIA. CASA
PARA PASSEIO.  DESCARACTERIZAÇÃO.  LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ.  OCORRÊNCIA.  -  Com a  realização de uma nova
penhora, é cabível  a apresentação de novos embargos à
execução, desde que limitados ao exame da regularidade
formal desse ato de constrição. É exatamente esse o caso
dos autos, pois se está discutindo a realização de penhora
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de alegado bem de família. -  A intimação para manifestar-
se  sobre  preliminar  aduzida  na  contestação  somente  é
necessária quando a questão não for exclusivamente de
direito.  Na  hipótese,  discutia-se  apenas  a  ilegitimidade
ativa  da  empresa  para  embargar  execução  com  o
fundamento  de  o  imóvel  ser  bem  de  família  do  outro
devedor, não havendo fatos controversos para justificar a
intimação pleiteada. - "Tratando de questão puramente de
direito e não exigindo a controvérsia nenhuma providência
preliminar, é permitido ao Juiz julgar, desde logo, o feito,
sem a audiência prévia do autor." (REsp nº 267.830/ES, Rel.
Min.  Barros  Monteiro,  Quarta  Turma,  unânime,  DJ  de
24/02/2003.) (TRF-5  -  AC:  388117  PE  0013631-
25.2004.4.05.8300,  Relator:  Desembargador  Federal  Cesar
Carvalho  (Substituto),  Data  de  Julgamento:  04/02/2010,
Terceira Turma, Data de Publicação: Fonte: Diário da Justiça
Eletrônico - Data: 19/03/2010 - Página: 491 - Ano: 2010)

Por fim, esclareço que, embora a contestação também tenha
suscitado a prescrição, que também enseja a necessidade de intimação para
réplica, nos termos do art. 326, do Código de Ritos2, sua ausência não causou
qualquer prejuízo ao recorrido, pois, conforme mencionado, o Juiz de primeiro
grau  não  acolheu  essa  tese,  mas  sim,  a  coisa  julgada,  que,  repito,  é
eminentemente de direito.

Assim, considerando o que dispõe o §1º do art. 557, do CPC3,
exerço juízo de retratação, para que o feito retorne a esta Relatoria, a fim
de  que  se  proceda  o  trâmite  regular  do  primeiro  agravo  interno
manejado pelo insurgente, ante a inexistência da nulidade mencionada
na decisão monocrática sob apreço.

P.I.

João Pessoa, 20 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
       Relator

2 Art. 326. Se o réu, reconhecendo o fato em que se fundou a ação, outro Ihe opuser impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, este será ouvido no prazo de 10 (dez) dias, facultando-
lhe o juiz a produção de prova documental.

3 Art. 557. […]. § 1o Da decisão caberá agravo, no prazo de cinco dias, ao órgão competente para o
julgamento do recurso, e, se não houver retratação, o relator apresentará o processo em mesa,
proferindo voto; provido o agravo, o recurso terá seguimento.
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