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ACÓRDÃO
Agravo de Instrumento nº 2002493-68.2013.815.0000
Origem : 7ª Vara da Comarca de Patos
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante : Telemar Norte Leste S/A
Advogado   : Wilson Sales Belchior
Agravada : Maria de Lourdes Nunes
Advogado   : Damião Guimarães Leite

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS.  CONTESTAÇÃO  DA
EMPRESA  DE  TELEFONIA  JUNTADA  A
DESTEMPO.  REVELIA  DECRETADA.
DESENTRANHAMENTO  DA PEÇA DE  DEFESA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINARES DE
NECESSIDADE DE CHAMAMENTO DA UNIÃO E
ILEGITIMIDADE  PASSIVA.  PREFACIAIS  NÃO
ANALISADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO.  NÃO
CONHECIMENTO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.  MÉRITO.
DESENTRANHAMENTO  DA PEÇA DE  DEFESA.
DESNECESSIDADE.   INTELIGÊNCIA  DO
PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART. 322, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  DO
AGRAVO.

- Não tendo sido as preliminares arguidas nas razões
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recursais  analisadas  na  instância  de  origem,
impossível seu conhecimento, sob pena de supressão
de instância.

-  Apesar  de  ter  sido  decretada  a  revelia,  não  há
necessidade  de  se  desentranhar  a  peça  de  defesa
acostada aos autos, intempestivamente, uma vez que
o réu,  mesmo revel,  pode intervir  no  processo  em
qualquer  fase,  recebendo-o  no  estado  em  que  se
encontra,  com  fulcro  no  art.  322,  do  Código  de
Processo Civil.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, não conhecer das preliminares e, no mérito,
prover o recurso. 

Trata-se  de  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  com
pedido suspensivo, fls. 02/39, interposto pela Telemar Norte Leste S/A, em face de
decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Patos, fl. 100, que
determinou  o  desentranhamento  de  sua  contestação,  por  ser  considerada
intempestiva,  nos  autos  da  Ação  de  Repetição  de  Indébito  c/c  Indenização  por
Danos Morais ajuizada por Maria de Lourdes Nunes, nos seguintes termos:

Desentranhe-se a contestação entregando-se para seu
subscritor intimando-se para tal.
Cumpra-se a 2ª parte do despacho de fls. 27.

Em  suas  razões,  a  recorrente,  argumenta,
inicialmente, as preliminares de necessidade do chamamento da União Federal, em
razão do seu interesse e sua ilegitimidade passiva. Ainda, requereu a concessão do
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efeito suspensivo à decisão agravada, aduzindo, em síntese, que os temas abordados
na contestação, desentranhada dos autos, são matérias de direito, porquanto não são
abrangidos  pela  revelia,  haja  vista   a  ocorrência  de  presunção  relativa  somente
quanto  a  vericidade  dos  fatos.  Logo,  as  matérias  de  direito  e  de  ordem pública,
sustentadas na contestação, devem ser conhecidas pelo Juízo  a quo, em obediência
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Outrossim, assevera que ante a
situação narrada, a não concessão do efeito suspensivo ocasionaria dano de difícil
reparação, com prejuízo avultante, pleiteando a reforma da decisão recorrida.

Limiar deferida, fls. 163/169.

Contrarrazões  não  ofertadas,  de  acordo  com  a
certidão de fl. 180.

Informações  solicitadas,  porém,  não  prestadas  pelo
Magistrado a quo, conforme certidão de fl. 189.

A Procuradoria de Justiça, fls. 181/183, em parecer da
lavra do Dr. José Raimundo de Lima, opinou pelo provimento do recurso.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Maria de Lourdes Nunes ajuizou a presente Ação de
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais em face da Telemar Norte
Leste S/A - OI, objetivando, dentre outros pleitos, ser indenizada pelos danos morais
suportados quando da venda das ações de telefonia.

Devidamente citada, a promovida contestou a ação,
porém, fora do prazo estipulado por lei, motivo pelo qual foi decretada a revelia da
empresa de telefonia, fl. 71, bem como determinado o desentranhamento da peça de
defesa, fl. 100.
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Inconformada  com  esta  última  decisão,  a  Telemar
Norte Leste S/A interpôs o presente recurso, afirmando que os temas abordados na
contestação, desentranhada dos autos,  são matérias de direito,  porquanto não são
abrangidos pela revelia, haja vista a ocorrência de presunção relativa somente quanto
a vericidade dos fatos, motivo pelo qual não deve ser retirada dos autos. 

Inicialmente,  importante  registrar  que  as
preliminares  suscitadas  nas  razões  recursais  não  devem  ser  apreciadas  neste
momento, em razão de não terem sido analisadas na instância de origem.

Com  efeito,  cabe  ao  juízo  ad  quem examinar  tão
somente  o  teor  da  decisão  impugnada,  devendo  as  demais  questões  serem
observadas e decididas no processo principal, ainda que se trate de matéria passível
de ser conhecida pelo Juiz, de ofício, sob pena de ocorrer prejulgamento e ofensa aos
princípios do duplo grau de jurisdição, do contraditório e da ampla defesa.

A  propósito,  recentemente,  assim  decidiu  este
Sodalício: 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA NÃO ANA-
LISADA PELO  JUÍZO  A QUO.  NÃO  CONHECI-
MENTO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂN-
CIA. MÉRITO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA.
COMANDO JUDICIAL PARA ASSEGURAR AO MI-
LITAR A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE HABILI-
TAÇÃO DE SARGENTOS. CERTIDÃO CRIMINAL
POSITIVA.  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA INO-
CÊNCIA.  CONSUBSTANCIAÇÃO.  AUSÊNCIA DE
PREVISÃO  DE  RESSARCIMENTO  NA LEGISLA-
ÇÃO ESTADUAL.  SITUAÇÃO DIVER-  SA DE IN-
GRESSO NO QUADRO DE ACESSO.  PRECEDEN-
TES DO STF E DO TJPB.  DESPROVIMENTO. Não
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tendo sido a preliminar de ilegitimidade passiva ob-
jeto  do decisum hostilizando,  incabível  sua análise
por este  órgão julgador,  sob pena de supressão de
instância. Viola o princípio da presunção da inocên-
cia  o  ato  de  indeferimento  de inscrição de  policial
militar em curso de habilitação de sargentos por ser
parte em processo criminal, pois assegurará tão so-
mente o seu aperfeiçoamento profissional para possí-
vel  promoção futura,  inexistindo qualquer garantia
para o ingresso no quadro de acesso, que é situação
absolutamente diversa da apresentada nestes autos.
(…). (TJPB; AI 2002047-65.2013.815.0000; Terceira Câ-
mara Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças
Morais Guedes; DJPB 24/04/2014; Pág. 15) - sublinhei.

Não conheço,  pois, das  preliminares arguidas pela
agravante.

 Com relação ao mérito, a agravante requer que as
matérias de direito e de ordem pública, contidas na contestação, sejam conhecidas
pelo Juiz singular, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
posto que  os efeitos da revelia são quanto às questões fáticas.

Com  efeito,  a  título  de  cognição  sumária,  pode-se
verificar  a  plausibilidade  da  argumentação  invocada  pela  recorrente,  pois  a
jurisprudência  é  uníssona  ao  afirmar  que  os  efeitos  da  revelia  dizem  respeito  à
presunção relativa dos fatos alegados, porquanto as matérias de direito e de ordem
pública devem ser apreciadas pelo Magistrado, razão pela qual resta desnecessário o
desentranhamento da peça contestatória.

Cândido  Rangel  Dinamarco,  sobre  o  tema,
preconiza:

Uma  ordem  de  desentranhamento  da  contestação
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tachada  de  intempestiva  acabaria  por  esvaziar  por
completo, porque a todo momento poderia sempre a
demandada tornar aos autos com uma petição, fosse
a que título fosse, reproduzindo literalmente o que
nela  está.  A todo  revel  a  lei  permite  'intervir  no
processo  em qualquer  fase,  recebendo-o  no  estado
em  que  se  encontra'  (CPC,  art.  322).  Bastar-lhe-á,
portanto, comparecer e, em nova petição, reproduzir
o  que  está  na  contestação  (In.  Fundamentos  do
Processo Civil Moderno, vol. II, São Paulo: Saraiva,
5.ª ed., p. 955). 

Por  oportuno,  convém,  ainda,  trazer  à  baila  os
escólios a seguir:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.  Citação  via  postal.
Contestação intempestiva. Alegação de nulidade sob
argumento  de  ausência  de  poderes  do  funcionário
que recebeu a citação. Inadmissibilidade. Aplicação
da teoria da aparência. Citação válida. Declaração de
revelia  mantida.  Agravo  improvido.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  Contestação.  Revelia.  Efeitos.
Presunção  de  veracidade  dos  fatos  narrados  na
exordial.  Presunção  que  não  abrange  matéria  de
direito. Possibilidade de conhecer teses de direito
invocadas  pelo  réu  revel.  Princípio  do  iuri  novit
curia.  Desnecessidade  de  desentranhamento  da
contestação. Juntada  por  linha  da  peça  de  defesa.
Agravo  de  instrumento  parcialmente  provido  para
esse fim. Dispositivo: Dão parcial provimento. (TJSP;
AI 0072806-82.2013.8.26.0000; Ac. 7168786; São Paulo;
Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des.
Ricardo Negrão; Julg. 11/11/2013; DJESP 05/12/2013).
- destaquei.
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E,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  DIVÓRCIO
DIRETO.  CONTESTAÇÃO  INTEMPESTIVA.
REVELIA.  DOCUMENTOS.
DESENTRANHAMENTO.  I.  O  Decreto  de  revelia
não  implica  desentranhamento  da  contestação
intempestiva,  a  qual  não  produzirá  efeito  de
resposta.  Mantidos  também  os  documentos  que
instruem a defesa, pois o réu revel tem a faculdade
de produzir prova, visto que recebe o processo no
estado em que se encontra, art. 322, parágrafo único,
do CPC. II. Agravo de instrumento provido.  (TJDF;
Rec  2013.00.2.023875-4;  Ac.  742.260;  Sexta  Turma
Cível; Relª Desª Vera Andrighi; DJDFTE 18/12/2013;
Pág. 147).

Igualmente,

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SEGUROS.
REVELIA.  CONTESTAÇÃO.
DESENTRANHAMENTO. O réu revel pode intervir
no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado
em que se encontra, nos termos do art. 322, parágrafo
único, do CPC. Por conseguinte, é de ser reformada a
decisão  que  determinou  o  desentranhamento  da
contestação,  ainda  que  extemporânea.  Recurso
provido, em decisão monocrática. (TJRS; AI 457099-
96.2013.8.21.7000;  Caxias  do  Sul;  Quinta  Câmara
Cível;  Relª  Desª  Isabel  Dias  Almeida;  Julg.
15/11/2013; DJERS 22/11/2013).

Ainda,
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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.  DECISÃO  QUE  RECONHECE  A
REVELIA.  DECISÃO  NÃO  SUSCETÍVEL  DE
CAUSAR  DANO  DE  DIFÍCIL  REPARAÇÃO  AO
AGRAVANTE.  CONVERSÃO  EM  AGRAVO
RETIDO.  I.  No  caso  concreto,  a  decisão  recorrida
reconheceu a  revelia  do  agravante.  Assim,  inexiste
urgência na reforma da decisão agravada capaz de
excepcionar a regra de interposição do agravo retido,
na medida em que o  decisum não tem o condão de
causar  à  parte  agravante  dano  irreparável  ou  de
difícil  reparação.  Ademais,  a  revelia  gera  uma
presunção apenas relativa de veracidade dos fatos
alegados  na  inicial,  não  conduzindo  a  um
necessário juízo de procedência da demanda, uma
vez que não impede a análise da matéria de direito.
II. Assim, impõe-se a conversão do presente agravo
de instrumento em agravo retido, nos termos do art.
522,   caput  , do CPC  , c/c o art. 527, II, do CPC. Agravo
de instrumento convertido em agravo retido. (TJRS;
AI  447796-58.2013.8.21.7000;  Ijuí;  Décima  Quarta
Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Jorge  André  Pereira
Gailhard;  Julg.  04/11/2013;  DJERS  07/11/2013)  -
destaquei.

Seguindo a mesma orientação, esta Corte de Justiça já
se pronunciou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência  de  débito  c/c  indenização  por  danos
morais.  Contestação  apresentada  sem  procuração.
Revelia.  Desentranhamento  da  contestação.
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Irresignação.  Desnecessidade  do  desentranhamento
da peça contestatória.  Ausência de prejuízo para as
partes.  Provimento  do  recurso.  Ação  de  cobrança.
Caderneta  de  poupança.  Contestação  intempestiva.
Revelia. Não obstante a intempestividade da peça de
defesa  e  revelia  da  parte  ré,  não  se  impõe  o
desentranhamento  dos  autos,  haja  vista  a  falta  de
previsão  legal  para  tal  penalidade  e  a  ausência  de
prejuízo  para  qualquer  das  partes.  Agravo  de
instrumento  provido.  (agravo  de  instrumento  nº
70024635625, segunda câmara especial cível, tribunal
de  justiça  do  RS,  relator  marcelo  cezar  muller,
julgado  em  24/06/2009).  (TJPB;  AI  001.2010.004064-
9/001; Rel.  Juiz Conv. José Guedes Cavalcanti Neto;
DJPB 13/07/2010; Pág. 5).

Não destoa o posicionamento do parquet, fl. 183:

Dessa forma, mesmo sendo revel, no caso dos autos,
o  desentranhamento  da  peça  contestatória  pode
cercear  o  direito  constitucional  de  defesa  e
contraditório garantido às partes, já que há questão
de  ordem  pública  a  ser  apreciada,  mesmo  que  de
ofício.

Ademais, o parágrafo único, do art. 322, do Código
de Processo Civil dispõe, cristalinamente, que o revel poderá intervir no processo em
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar, de modo que eventuais
questões preliminares ou de ordem pública, assim, serão analisadas.

De outra banda, deixar a contestação nos autos não
trará prejuízo algum a parte agravada.

Desta feita, merece reparo a decisão combatida.
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Ante  o  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DAS
PRELIMINARES, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E, NO MÉRITO,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO.

É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e Marcos Coelho de Salles (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 30 de junho de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                      Relator
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