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1.  Considerando  que  a  participação  da  Recorrente  neste  feito  como  assistente
litisconsorcial  já  foi  decidida  em procedimento  de  intervenção  de  terceiros,  com
decisão  transitada  em  julgado,  deve-se  reconhecer  que  a  pretensão  recursal  se
encontra  preclusa,  eis  que  exaurida  a  controvérsia  acerca  de  eventual  interesse
jurídico que legitimasse sua inclusão na lide.

2. A repetição de argumentos constantes da peça de defesa, por si só não implica na
violação ao princípio da dialeticidade, notadamente quando o inconformismo ataca
diretamente os fundamentos do decisum.



3. “Opostos os embargos pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do
art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e
exauriente,  com ampla dilação probatória.  Assim,  a  cognição, que em princípio é
sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos, permitindo que
se forme um juízo completo e definitivo sobre a  existência  ou não do direito  do
autor.”  (STJ,  REsp  1084371/RJ,  Rel.  Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,
julgado em 01/12/2011, DJe 12/12/2011)

4. O direito à prova, enquanto corolário do direito fundamental ao contraditório, deve
ser garantido pelo Juízo na instrução de Embargos Monitórios, porquanto submetidos
ao rito ordinário, desde que identificadas questões controvertidas que necessitem de
dilação probatória, nos termos do art. 324 e 331, §2º, do CPC/73.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível  n.º  0027932-05.2008.815.2001,  em  que  figuram  como  Apelantes  Arthur
Barreto Paiva, CIRLA Indústria, Comércio e Representações Ltda. e Maria Luiza
Guedes Pereira Galvão Paiva, e como Apelados Adriano Ricardo de Araújo Silva e
Micheline Régis Liberalino de Araújo Silva.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em não conhecer do Recurso da
Terceira Prejudicada, conhecer da Apelação interposta pelos Réus, rejeitar a
preliminar de ausência de dialeticidade recursal arguida nas Contrarrazões e
acolher a preliminar de cerceamento de defesa,  dando-lhe provimento para
anular a Sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para
instauração  da  fase  probatória,  julgando  prejudicadas  as  demais  razões
recursais.

VOTO.

Arthur Barreto Paiva e CIRLA Indústria, Comércio e Representações
Ltda. interpuseram Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo da 17ª Vara
Cível da Comarca desta Capital, f. 297/302, nos autos da Ação Monitória em seu
desfavor  ajuizada  por Adriano  Ricardo  de  Araújo  Silva  e  Micheline  Régis
Liberalino de Araújo Silva, que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e
de  denunciação  à  lide  e,  no  mérito,  rejeitou  os  Embargos  Monitórios  por  eles
opostos e julgou procedente o pedido, constituindo de pleno direito, em favor dos
Promoventes, o título executivo judicial na quantia referente à dívida constante do
Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de Pagamento colacionado às f. 10/12,
condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de
sucumbência, fixados no percentual de 10% sobre o valor total do débito.

Em suas razões, f. 327/344, defenderam, preliminarmente, a ocorrência de
error  in  procedendo e  a  nulidade  da  Sentença,  por  haver  sido  prolatada  em
julgamento antecipado, desconsiderando os pleitos de produção de provas por eles
formulados  e  julgando  improcedente  o  pedido  justamente  por  ausência  de
comprovação do cumprimento das obrigações pactuadas.

Também  em  sede  preliminar,  afirmaram  que  os  Promoventes  são  os
proprietários de fato da Solaris  Comércio de Alimentos e Representações Ltda.,
cujo representante legal é o Sr. Piettro Álvares Lira Cavalcante, sustentando que



alguns pagamentos foram feitos em nome da referida Empresa, pelo que pugnaram
pela  denunciação  da  lide  à  Pessoa  Jurídica  e  a  seu  proprietário,  de  modo  que
possam demonstrar o adimplemento de parte da dívida.

Arguiram, ainda, a preliminar de ilegitimidade passiva de ambos: Arthur
Barreto Paiva, que figura como fiador da dívida em questão, ao argumento de que a
fiança não tem validade, por ter sido assumida sem a necessária outorga uxória, eis
que do instrumento contratual não consta a anuência de sua esposa; bem como da
CIRLA  Indústria,  Comércio  e  Representações  Ltda.,  alegando  que  o  sócio-
administrador que subscreveu o Contrato de Confissão de Dívida e Promessa de
Pagamento  não  possuía  poderes  para  assumir  qualquer  obrigação  em  nome  da
Pessoa Jurídica.

No  mérito,  asseveraram  que  a  já  mencionada  Solaris  Comércio  de
Alimentos e Representações Ltda. foi constituída para funcionar como distribuidora
dos produtos da CIRLA Indústria, Comércio e Representações Ltda., tendo como
proprietários Victor Galvão Paiva, filho do Primeiro Promovido, detentor de 10%
das  cotas  societárias,  e  Piettro  Álvares  Lira  Cavalcante,  sócio  majoritário  e
representante dos Autores, proprietário dos 90% restantes das cotas da Sociedade.

Sustentaram que o acordo primariamente previa que a distribuição inicial
das  cotas  persistiria  até  a  restituição  dos  investimentos  iniciais  realizados  pelos
Promoventes, quando, então, Piettro transferiria 40% para o nome de Victor, para
que cada um detivesse metade do capital social, o que alegam não ter sido honrado.

Apontaram a existência de vício de consentimento e ofensa ao princípio da
boa-fé objetiva no referido negócio jurídico, que supostamente teria sido pactuado
mediante coação e sob a ameaça de os Autores não cumprirem o anteriormente
acordado,  obrigando-os  a  concordar  com  uma  prestação  manifestamente
desproporcional ao valor da contraprestação.

Argumentaram que os Demandantes se apropriaram de vultosas quantias
dos  lucros  da  Empresa  Solaris  Comércio  de  Alimentos  e  Representações  Ltda.,
razão pela qual as Partes seriam, ao mesmo tempo, credoras e devedoras entre si,
impondo, em seu entender, a extinção das obrigações, até onde se compensarem.

Requereram,  ao  final,  o  acolhimento  das  questões  preliminarmente
arguidas ou, caso superadas, o provimento do Apelo e a reforma da Sentença, para
que os Embargos Monitórios sejam acolhidos e a pretensão autoral seja julgada
improcedente, com a anulação do negócio jurídico e a desconstituição da dívida.

Maria  Luiza  Guedes  Pereira  Galvão  Paiva,  na  qualidade  de  terceira
prejudicada,  também interpôs  Recurso contra  a  Sentença,  f.  346/351,  afirmando
que, apesar de não ser Parte na lide, a Decisão afeta diretamente interesses seus, por
ser esposa do Primeiro Promovido, que assumiu o encargo da fiança da dívida sob
exame sem obter sua outorga uxória, assim como por possuir participação societária
da Empresa Promovida.

Sustentou  que  o  Contrato  de  Confissão  de  Dívida  e  Promessa  de
Pagamento deve ser declarado nulo,  ante a limitação de poderes de seu marido,
sócio-administrador  que  o  subscreveu,  e  pleiteou  a  reforma  da  Sentença  e  a
improcedência do pedido.



Contrarrazoando  a  Apelação  interposta  pelos  Réus,  f.  373/387,  os
Promoventes  arguiram  a  preliminar  de  violação  ao  princípio  da  dialeticidade
recursal, afirmando que as razões do Apelo se limitaram a repetir os argumentos
apresentados em sede de Embargos Monitórios.

Defenderam  que  as  provas  que  os  Promovidos  objetivavam  produzir
careciam de aptidão para modificar o Julgado e, por esse motivo, não há que se falar
em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide.

Aduziram  que  a  denunciação  da  lide  pressupõe  o  direito  de  regresso,
resultante de imposição legal ou contratual, entre o denunciante e o denunciado, o
que,  no caso dos autos,  afirma não existir,  por entender  que a  Empresa Solaris
Comércio de Alimentos e Representações Ltda. e seu sócio majoritário não mantêm
qualquer relação com o crédito que possuem em desfavor dos Réus.

Arrazoaram que não se pode conferir, ao cônjuge que concedeu garantia
fidejussória sem a outorga uxória, legitimidade para arguir sua invalidade, eis que a
legislação  pátria  não  contempla  a  própria  torpeza  para  invalidar  o  ato,  e
argumentaram que a limitação de poderes do sócio-administrador se refere única e
exclusivamente aos casos em que a sociedade, em atividades estranhas ao interesse
social, venha a assumir obrigações em favor dos cotistas ou de terceiros, bem assim
venha a onerar ou alienar imóveis de sua titularidade.

Quanto  ao  mérito,  alegaram  que  não  há  a  mínima  evidência  ou
plausibilidade  da  real  ocorrência  de  quaisquer  dos  vícios  apontados  pelos
Promovidos  (coação,  lesão,  má-fé  ou  dolo)  a  ponto  de  ensejar  a  anulação  do
negócio jurídico,  ressaltando que a compensação pressupõe a existência de duas
dívidas  líquidas  e  vencidas,  aptas  a  serem  cobradas,  pugnando,  por  fim,  pela
manutenção incólume da Sentença.

Em suas Contrarrazões  ao Recurso do Terceiro Interessado, f.  388/393,
também aventou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal e, no mérito,
concluiu que a assistência não é meio adequado para se alegar direito próprio, mas,
tão somente, direito do assistido.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não
restarem configuradas  quaisquer  das hipóteses elencadas no art.  178, I  a III,  do
Código de Processo Civil.

É o Relatório.

Inicialmente, analiso o juízo de admissibilidade do Recurso interposto por
Maria Luiza Guedes Pereira Galvão Paiva, na qualidade de terceira prejudicada.

A Recorrente  havia  formulado requerimento  de  ingresso no feito  como
assistente, Petição que foi autuada em apartado, em autos apensos a este caderno
processual (Proc. nº 200.2011.028.353-4).

Após  a  manifestação  das  Partes,  o  pleito  foi  rejeitado  pelo  Juízo,  ao
fundamento de que a intervenção de terceiros era incompatível com o procedimento
das  ações  monitórias,  Decisão  de  f.  53/54 daqueles  autos,  contra  a  qual  foram



opostos Embargos de Declaração, f. 56/59, também rejeitados na Primeira Instância,
f.  68/69, tendo o  Decisum transitado em julgado sem a interposição de recurso,
Certidão de f. 71.

Considerando o que foi decidido no Procedimento em apenso, instaurado
para  discutir  a  participação  da  ora  Recorrente  neste  feito  como  assistente
litisconsorcial, deve-se reconhecer que a pretensão recursal se encontra preclusa, eis
que exaurida a controvérsia acerca de eventual interesse jurídico que legitimasse
sua inclusão na lide.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICITAÇÃO. SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE  COLETIVO  DE  PASSAGEIROS.  INTERPOSIÇÃO  DE
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  POR  TERCEIRO  QUE  SE  DIZ
PREJUDICADO.  ACÓRDÃO  RECORRIDO  QUE  ENTENDE  PELA
AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DO RECORRENTE. ASSISTÊNCIA
SIMPLES. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.  1.  Os embargos de declaração são cabíveis
quando  o  provimento  jurisdicional  padece  de  omissão,  contradição  ou
obscuridade, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC, bem como para sanar a
ocorrência de erro material.  2. Acórdão embargado claro e nítido no sentido de
manter  os  fundamentos  da  decisão  proferida  em  recurso  especial,  o  qual
reconheceu que, na forma do artigo 499, § 1º, do Código de Processo Civil, o
recurso de  terceiro prejudicado está  condicionado à  demonstração de  prejuízo
jurídico da decisão judicial, e não somente do prejuízo econômico, ou seja, deve
existir nexo de interdependência entre o interesse do terceiro e a relação jurídica
submetida à apreciação judicial" (EDcl na MC 16.286/MA, Rel. Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 19/10/2010).  3. No caso dos autos, o
recurso da recorrente, na qualidade de terceira prejudicada, não poderia ter
sido mesmo conhecido, em razão da ausência de interesse jurídico (questão
preclusa),  pois  "a  legitimidade  para  recorrer  (assim  como  o  interesse)
constitui requisito de admissibilidade dos recursos, razão pela qual não se
revelam cognoscíveis os embargos de declaração opostos por quem não seja
parte vencida ou terceiro prejudicado, à luz do disposto no artigo 499, do
CPC" (EDcl no REsp 1.143.677/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial,
DJe 2/9/2010). 4. Falta legitimidade recursal ao assistente simples quando a
parte assistida desiste ou não interpõe o recurso especial, como ocorreu no
presente caso. Precedente: REsp 1.056.127/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 16/9/2008 e Resp n. 266.219/RJ, Relator Ministro
Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 3.4.2006). 5. Enfrentamento de todos os pontos
necessários à solução da lide. Pretensão de rejulgamento da causa, o que não é
permitido na via estreita dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no REsp 1180487/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 29/06/2011)

A matéria, portanto, está alcançada pela coisa julgada, não podendo mais
ser discutida, ainda que possa vir a ser reconhecido o interesse da Recorrente no
deslinde desta demanda, pelo que não conheço do Recurso de f. 346/351.

A Apelação interposta pelos Promovidos, por sua vez, é tempestiva e o
preparo recursal foi recolhido, f. 345, razão pela qual, presentes os requisitos de
admissibilidade, dela conheço.

As razões recursais, embora reproduzam parte dos Embargos Monitórios,
atacam diretamente os fundamentos empregados na Sentença, de modo que não há



violação  ao  princípio  da  dialeticidade,  conforme  destaca  a  jurisprudência  do
Superior Tribunal de Justiça1.

Rejeito, portanto, a prefacial de violação ao princípio da dialeticidade
arguida nas Contrarrazões.

Trata-se de Ação Monitória embasada em Contrato Particular de Confissão
de Dívida e Promessa de Pagamento, mediante o qual a CIRLA Indústria, Comércio
e Representações Ltda.,  representada por seu sócio-administrador Arthur Barreto
Paiva,  ora  Réus/Apelantes,  na  condição  de  parte  devedora,  confessou  dever  a
Adriano Ricardo de Araújo Silva e Micheline Régis Liberalino de Araújo Silva, ora
Promoventes/Apelados,  que  figuram  na  condição  de  credores,  a  importância
nominal líquida e certa de R$ 266.000,00 (duzentos e sessenta e seis mil reais),
originada de compras de frutas para industrialização de polpas para sucos, tendo se
comprometido a promover o pagamento total do montante devido em 28 de julho de
2007, conforme se denota do Instrumento Contratual encartado às f. 10/14. 

Devidamente citados, os Apelantes apresentaram Embargos Monitórios, f.
43/60, objetivando desconstituir o referido negócio jurídico e, consequentemente, a
dívida nele confessada, utilizando-se dos mesmos argumentos trazidos nas razões
do Apelo.

Como  já  relatado,  alegaram,  em suma,  que  a  Confissão  de  Dívida  foi
assinada mediante coação perpetrada pelos Apelados, sob a ameaça de que, caso o
Primeiro  Apelante  não subscrevesse  o  contrato  em nome da Segunda Apelante,
parte das cotas da Empresa Solaris Comércio de Alimentos e Representações Ltda.
prometidas a seu filho Victor Galvão Paiva não lhe seriam transmitidas pelo sócio
majoritário, Sr. Piettro Álvares Lira Cavalcante, além de anunciar que, se o pacto
não fosse fechado, interromperiam as relações comerciais com a CIRLA Indústria,
Comércio e Representações Ltda.

Como  instrumentos  comprobatórios,  os  Recorrentes  apresentaram  farta
documentação, f. 62/281, referente a notas fiscais, extratos bancários e e-mails, de
modo a demonstrar a existência da alegada relação mantida entre os Recorridos, a
Solaris  Comércio  de  Alimentos  e  Representações  Ltda.  e  seu  sócio  majoritário,
pugnando,  ainda,  pela  produção  de  prova  testemunhal,  f.  60,  inclusive  com

1 AGRAVO  REGIMENTAL.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO  CAUTELAR  DE
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTOS.  EXTRATOS.  APELAÇÃO.  REQUISITOS.  ART.  514  DO
CPC.  ARGUMENTOS DISSOCIADOS DOS FUNDAMENTOS DA  SENTENÇA.  DECISÃO
AGRAVADA  MANTIDA.  IMPROVIMENTO.  1.  "A  reprodução  na  apelação  das  razões  já
deduzidas na contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, desde que haja
compatibilidade com os temas decididos na sentença" (REsp 924.378/PR, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, DJ 11.4.2008). 2. Caso em que os argumentos do recurso de apelação encontra-se
dissociados dos fundamentos da sentença. 3.  Agravo Regimental  improvido. (AgRg no AREsp
280.836/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/03/2013, DJe
26/03/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSO  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS ANTERIORES. POSSIBILIDADE.
1.  A  repetição  de  argumentos  anteriores,  por  si  só,  ainda  que  possa  constituir  praxe
desaconselhável,  não implica  na inépcia do recurso,  salvo  se as  razões  do inconformismo não
guardarem relação com os fundamentos da decisão recorrida, o que não se verifica, na hipótese. 2.
Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 148.672/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)



indicação do rol de testemunhas a serem ouvidas na fase de instrução.

Com  fundamento  nos  fatos  relatados,  os  Apelantes  sustentaram,  como
preliminar  de  seu  Apelo,  que  o  Juízo  lhes  cerceou  o  direito  de  demonstrar  a
extinção do crédito cobrado, conquanto tenha requerido a produção de provas, e não
expôs as razões que justificaram o julgamento antecipado da lide, razão pela qual
pugnam pela anulação da Sentença.

De  fato,  o  Juízo  julgou  improcedente  o  pedido  por  ausência  de  provas
capazes de desconstituir o referido Contrato de Confissão de Dívida, sem, contudo,
fazer menção a qualquer dos inúmeros documentos colacionados pelos Apelantes,
tampouco se pronunciou acerca do requerimento de produção de prova testemunhal
ou sobre a alegação de vício de consentimento quando da assinatura do negócio
jurídico.

Por  ser  o  destinatário  final  da  prova,  cabe  ao  juiz  a  decisão  sobre  a
suficiência  dos  elementos  constantes  dos  autos  para  prolação  da  sentença,
dispensando aquelas provas desnecessárias ao deslinde da causa.

No entanto, o direito à prova, enquanto corolário do direito fundamental ao
contraditório2, deve ser garantido pelo Juízo na instrução de embargos monitórios,
porquanto  submetidos  ao  rito  ordinário3,  desde  que  identificadas  questões
controvertidas que necessitem de dilação probatória, nos termos do art. 3244 e 331,

2 “O direito à prova é conteúdo do direito fundamental ao contraditório. A dimensão substancial do
princípio do contraditório o garante” (DIDIER JR.,  Fredie;  BRAGA, Paula Sarno;  OLIVEIRA,
Rafael Alexandria de. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações
probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 10º. ed. Salvador:
Jus Podivm, 2015. p. 41.

3 […] AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDIMENTO. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO. REGRA
GERAL DO ART. 333 DO CPC. INCIDÊNCIA. TEORIA DA DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO
ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. 1. O processo monitório divide-se em duas fases distintas -
monitória e executiva – apartadas por um segundo processo, os embargos, de natureza incidental e
posto à disposição do réu para, querendo, impugnar as alegações do autor. 2. A fase monitória é de
cognição sumária, sempre inaudita altera pars, cabendo ao juiz verificar a regularidade formal da
ação,  a  presença  dos  pressupostos  para  o regular  desenvolvimento  do  processo  e,  sobretudo,  a
idoneidade do documento apresentado como prova da existência do crédito. 3. Opostos os embargos
pelo réu, inaugura-se um novo processo que, nos termos do art. 1.102-C, § 2º, do CPC, tramitará
pelo rito ordinário, dotado de cognição plena e exauriente, com ampla dilação probatória. Assim, a
cognição, que em princípio é sumária, será dilatada mediante iniciativa do réu em opor embargos,
permitindo que se forme um juízo completo e definitivo sobre a existência ou não do direito do
autor. 4. O processo monitório não encerra mudança na regra geral de distribuição do ônus da prova
contida no art.  333 do CPC. O fato de,  na ação monitória,  a  defesa ser  oferecida em processo
autônomo, não induz a inversão do ônus da prova, visto que essa inversão se dá apenas em relação à
iniciativa do contraditório. 5. O documento que serve de base para a propositura da ação monitória
gera  apenas  a  presunção  de  existência  do  débito,  a  partir  de  um juízo  perfunctório  próprio  da
primeira  fase  do  processo  monitório.  Trazendo  o  réu-embargante  elementos  suficientes  para
contrapor  a  plausibilidade  das  alegações  que  levaram à  expedição  do  mandado de  pagamento,
demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado na
inicial,  caberá  ao  autor-embargado  superar  os  óbices  criados,  inclusive  com a  apresentação  de
documentação complementar, se for o caso. 6. Apesar de seguir a regra geral de distribuição do
ônus da prova, o processo monitório admite a incidência da teoria da distribuição dinâmica do ônus
da prova. […] (STJ, REsp 1084371/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
01/12/2011, DJe 12/12/2011).

4 CPC/73,  Art. 324. Se o réu não contestar a ação, o juiz, verificando que não ocorreu o efeito da
revelia, mandará que o autor especifique as provas que pretenda produzir na audiência. 



§2º5, do CPC/73, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça6.

Os  fatos  alegados  pelos  Apelantes  constituem  questões  controvertidas
relevantes que, se provados, extinguem o direito dos Apelados, pelo que o Juízo
deveria  haver  instaurado  a  fase  probatória,  facultando  às  partes  a  produção  de
provas, ou exposto as razões que justificaram o julgamento antecipado da lide7.

Posto isso, não conhecido o Recurso da Terceira Prejudicada, conhecida
a  Apelação  interposta  pelos  Réus  e  rejeitada  a  preliminar  de  ausência  de
dialeticidade  recursal  arguida  nas  Contrarrazões,  acolho  a  preliminar  de
cerceamento  de  defesa,  dando-lhe  provimento  para  anular  a  Sentença  e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de Origem para instauração da fase
probatória, restando prejudicadas as demais razões recursais.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 08 de março de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr.
José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

5 CPC/73, Art.. 331. (…).
§ 2o Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os pontos controvertidos,
decidirá as questões processuais pendentes e determinará as provas a serem produzidas, designando
audiência de instrução e julgamento, se necessário. 

6 […] PRODUÇÃO DE PROVAS. ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.
INTIMAÇÃO. INÉRCIA DA PARTE.  PRECLUSÃO.  CERCEAMENTO DE DEFESA.  […]  o
requerimento de provas divide-se em duas fases:  (i)  protesto genérico para futura especificação
probatória (art. 282, VI, do CPC/73);  (ii) após eventual contestação, quando intimada a parte  para a
especificação  das  provas,  que  será  guiada  pelos  pontos  controvertidos  na  defesa  (art.  324  do
CPC/73). Assim sendo, não obstante o requerimento tenha-se dado por ocasião da petição inicial ou
da contestação,  entende-se precluso o direito  à  prova,  na hipótese de a parte  omitir-se,  quando
intimada  para  a  sua  especificação.  Precedentes  [..].  (STJ,  AgInt  no  AREsp  840.817/RS,  Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016).

7 […]  JULGAMENTO  DA  LIDE  SEM  OPORTUNIZAÇÃO  DA  PRODUÇÃO  DE  OUTRAS
PROVAS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA.  1.  Embora  sustente  a
legitimidade da exigência de exame psicotécnico em concursos públicos desde que previstos em
edital de abertura e em lei, na hipótese dos autos tenho que se verifica cerceamento de defesa pela
não-oportunização de produção de outras provas quando requerida pela parte autora. A sentença foi
prolatada sem a intimação das partes para manifestarem-se acerca das provas e a juíza a quo sequer
fundamentou eventual julgamento antecipado da lide. Situação fática que viola o disposto no art. 5º,
LV, da CF-88. […] PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA.  APELAÇÃO PREJUDICADA.  (TJRS,  Apelação  Cível  Nº  70040342578,
Terceira Câmara Cível,  Tribunal de Justiça do RS, Relator:  Nelson Antônio Monteiro Pacheco,
Julgado em 29/01/2015).


