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I - Trata-se de Reclamação deduzida por  em desfavor 

da Juiza de Direito da I' Vara da Famllia da Comarca de llajal, Ora.  

com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Santa 

Catarina, objetivando, em sede de liminar, nos mokJes dos arts. 1°, 6°, ?D, 8°, 

364, § 2', do Código de Processo Civil , a suspensão da decisão de fl. 1.968, 

profenda nos autos da Tutela Provisória Antecedente n. 

0305904-09.2016.8.24.0038, nos tópicos em que se determinou às partes a 

apresentação de alegações finais , no prazo comum de 15 (quinze) dias, e que se 

esgota na data próxima de 2211112018; bem como indeferiu a oitiva de 

testemunha tempestivamente arrolada pelo Reclamante. No mérito, pugnou seja 

cassado o provimento jurisdicional impugnado. 
Sustenta que a via eleita é adequada e apta à correção de decisão 

que contenha erro ou abuso ou que importe na inversão da ordem legal do 

processo, quando para o caso não haja recurso específico, exatamente como 

ocorreu no caso em apreço. 
Como fundamento fático-juridico de seu pedido, alega, em síntese, 

que: a) nos termos do art. 364, § 2' , do Código de Processo Civil , o prazo para a 
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apresentação de alegações finais , ao contrário do que fora ordenado, deveria se 

dar de forma sucessiva para os litigantes, em observância ao princípio do 

contraditório e do devido processo legal; b) "subsiste ilegalidade e inversão 

tumultuária do processo, com efetivo prejulzo ao tratamento igualitário, à 
paridade das armas e ao contraditório substancial do recJamante, como parte 

processual, caso seja instado a apresentar alegações finais em prazo comum , 
despido de oportunidade de vislumbrar os argumentos concatenados 

futuramente pela parte adversa e contrariá-los democraticamente" (n. 6); c) a 

oitiva da testemunha , que foi arrolada no momento oportuno, já havia 

sido deferida antes do encerramento da instrução e, mesmo informando 

previamente o Juizo, por duas ocasiões, da necessidade de ouvi-Ia, a produção 
de tal prova foi indeferida sem que a Magistrada a quo se atentasse para o 

antertor deferimento; e d) esta prova tem capacidade de influenciar nos 

elementos de convicção do julgador. 

É o breve relatório. 

Como se sabe, a reclamação, na dicção do art. 243 do Regimento 

Interno do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, tem cabimento da decisão que 
contenha erro ou abuso, que importe na inversão da ordem legal do processo, 

quando para o caso não haja recurso especifico. 

Por sua vez, O § 2° do mencionado dispositivo legal prevê a 

possibilidade de suspensão da decisão que deu motivo à reclamação, quando 

relevante o fundamento desta, e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida. 
Compulsando os autos, vislumbra-se que, no caso concreto, estão 

presentes os requisitos legais para a concessao da ordem de suspensão da 

decisão impugnada, que deliberou: 
[ ... ] 
2. Com relaçao ao pedtdo de reabertura da oportuntdade para a produção 

de nova prova oral, indefirCHl, porquanto, como já dito, a produçao de prova 
oral já foi oportunizada por ocasião da mesma decisao que determinou a prova 
técnica (páginas 168611688), não podendo o juizo indefintdamente conceder e 
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reabrir prazos para produção de provas diversas pelas partes, sob pena de o 
feito perpetuar-se no tempo e jamais ter um desfecho. 

3. Aguarde-se a condusão da prova técnica, após a qual deverao ser as 
partes intimadas para apresentação de razões finais por memoriais, em prazo 
comum de 15 dias, abrindt;se, em seguida, vista dos autos ao Ministério 
Público para manifestação. 

No que concerne à produção de prova oral, deve-se deixar claro, 
antes, que não se trata de pedido de oitiva de nova testemunha, mas sim de 

pessoa arrolada no momento oportuno, antes do encerramento da instruçao 

processual, quando a Magistrada a quo, por ocasiê1o do saneador, determinou a 

intimaçao dos litigantes para indicarem as provas que pretendiam produzir, 

destacando que no caso de pugnarem a realização de audiência de instrução e 

julgamento, o rol de testemunhas já deveria, de pronto, ser apresentado (fls. 
1.686-1 .688, origem). 

Assim agiu o Reclamante que, às 11s. 1.703-1.705 (origem), 

pleiteou, dentre outras, a realização de prova testemunhal, arrolando como uma 
das testemunhas a serem ouvidas residente na comarca de Itajal. Em 
que pese tenha sido deferida a oitiva das testemunhas e determinada a 

expedição das respectivas cartas precatórias (fl. 1.706, origem), por um 
equívoco. deixou de ser expedida aquela destinada a ouvir o testigo indicado, 

razao pela qual  às fls. 1.856-1 .858 alertou o Juizo de primeiro grau a 

respeito e requereu novamente a ouvida da dita testemunha. Todavia, no 

despacho que se seguiu , a Magistrada nao se pronunciou sobre o pedido (fl . 
1.866). A fl . 1.961, a despeito do requerimento de produção de prova 
testemunhal pendente, sem que houvesse qualquer manifestaçao, a Juiza de 

Direijo declarou encerrada a instrução. Nesta oportunidade, o Reclamante 
peticionou mais uma vez insistindo na produção de referida prova (fls. 

1.966-1.967), o que foi de pronto indeferido, de fonma equivoca, conclui-se, como 
se de pedido de produção de nova prova se tratasse (fl. 1.968). 

Muito embora a fase de dilação probatória tenha sido concluida e a 
Magistrada de primeiro grau entenda que as provas coligidas aos autos sejam 
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suficientes ao seu convencimento, verifica-se que houve erro na apreciação do 

pleito de oitiva do testigo , residente na comarca de Itajal , não se 

cuidando de pedido novo, mas sim de prova já deferida nos autos, cuja carta 

precatória, por razOes que se desconhece, deixou de ser expedida pelo Cartório 

e, uma vez constatado o equivoco pelo Reclamante. este em duas oportunidades 

no processo infonnou o Juizo, ao mesmo tempo em que requereu a oitiva da 

testemunha , que entende imprescindlvel para provar determinados fatos que, 

crê, influenciarão na tomada de decisão da Juiza de Dire;to, não se aftgurando 

diligência inútil ou protelatória. 

Dada a insistência na produção de referida prova, ressalta-se que: 
( ... ) Ainda que o magfstr"ado esteja convencido da existência de um fato. 

não pode dispensar a prova se o falo for controvertido, não existir nos autos 
prova do referido fato e, ainda, a parte insistir na prova. Caso indefira a prova, 
nessas circunstâncias, haverá cerceamento de defesa (NERY JUNIOR, Nelson; 
NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao c6d;g0 de processo civil: novo 
CPC Lei 13.10512015. 2- tiragem. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 
984-985). 

Nesse caminho, como o sistema processual pennite a ouvida de 

testemunhas arroladas a destempo, em observância ao principiO da verdade 

real , não há nenhum impeditivo para que o testigo indicado seja ouvido no 

processo de origem, sendo necessário, para tanto, reabrir a instrução probatória 

e expedir-se a respectiva carta precatória (cf. NERY JUNIOR, Nelson; NERY, 

Rosa Maria de Andrade. Comentãrios ao código de processo civil: novo CPC Lei 

13.10512015. 2- tiragem. São Paula: Revista dos Tribunais, 2015. p. 991). 

Não obstante o erro anunciado, este ainda causou a inversão da 

ordem legal do processo, uma vez que, mesmo pendente ainda de produção de 

prova, a Magistrada remeteu os litigantes às alegações finais, no entanto, mais 

uma vez, equivocadamente, consignou às partes prazo comum de 15 dias e não 

prazo sucessivo, confonme previsto no art. 364, § 2', do CPC, em violação ao 

devido processo legal. 

O citado dispositivo estabelece que "quando a causa apresentar 

questOes complexas de fato ou de direito, o debate oral poderá ser substituldo 
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por razOes finais escritas, que serão apresentadas pelo autor e pelo réu, bem 
como pelo Ministério Público, se for o caso de sua intervenção, em prazos 
sucessivos de 15 (quinze) dias, assegurada vista dos autos". 

Sobre o tema, vale trazer à lume a lição de Nelson Nery Júnior e 

Rosa Maria de Andrade Nery: 
A redação do CPC 364 § :2D pode ser considerada um avanço em relação 

à do CPC/1973 454 § 3-, pois determina claramente que a apresentação dos 
memoriais C'razões finais escritas") deve ser feita de forma sucessiva, sendo 
primeiro apresentados os do autor e, após, os do réu. O texto prolbe, por 
conseguinte, a fixação de ·prazo comum" para a entrega de memoriais, ou 
apresentaçao simuttãnea de memoriais. Nesse sentido já se encaminhava a 
doutrina, inclusive em sede de ação rescisória: substituldo o debate por 
memoriais, ao final da audiência, ou ordenada a apresentação de razOes finais, 
no processo decorrente do ajuizamento de rescisória, não se pode negar ao 
demandado o direito de conhecer o teor da manifestação do autor, para pleno 
atendimento da garantia do devido processo legal [Rogério Lauria Tucei & José 
Rogério Cruz e Tucci. Indevido processo legal decorrente da apresentaçllo 
simuffánea de memoriais (RF 311/53, RT 662/24, Ajuris 54/264)] (in 
Comentários ao código de processo civil: novo CPC Lei 13.105/2015. 2' 
tiragem. Sê<> Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 978-979) 

Assim, oportuno registrar que ao conceder prazo comum às partes 
para apresentação de alegaçOes finais, o Juizo a quo, por mais de uma ocasiaD, 

mediante erro, inverteu ordem legal do processo e ofendeu os princípios do 
contradrt6rio e do devido processo legal. 

Considerando, ademais, que a decislio impugnada nao é passivei 

de recurso, pois os fatos nao se subsumem a nenhuma das hipóteses legais 

elencadas no arl. 1.015 do CPC, de cabimento do Agravo de Instrumento, nem 

se recomenda, dado o prejulzo processual iminente a ser causado ao 
Reclamante pelo aludido decisum, deixar para arguir os constatados erros em 
preliminar de Apelação, condui-se não só pelo cabimento da presente 
Reclamação, mas também pelo deferimento da ordem de suspensao. 

Outrossim, presentes os requisrtos do arl. 243, § 2°, do RIT JSC, 

defiro, liminarmente, a suspenslio da decislio de tis. 1.968 (origem), até o 

julgamento do mérito da presente Reclamação 

II - NotiflQue-se a Autoridade Reclamada para prestar infonmaçOes 
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no prazo legal, a teor do ar!. 243, § 3°, do RIT JSC. 

III - Após, dê-se vista ao Ministério Público, por meio da 

Procuradoria-Geral de Justiça (ar!. 243, § 3°, do RITJSC elc ar!. 178, II , 

CPC/2015). 

IV - Publique-se. Intime-se. 

Florian6polis, 14 de novembro de 2018. 

Jael Dias Figueira Júnior 
RELATOR EM SUBSTITUiÇÃO 
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