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PRELIMINAR.  NULIDADE  DE  CITAÇÃO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA CITADO  POR CARTA,
CUJO  AR  FOI  ASSINADO  POR  UM  SEU
FUNCIONÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE  RESTRIÇÃO
AO  RECEBIMENTO  DO  ATO  CITATÓRIO.
VALIDADE. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO.

-  O Banco réu foi  intimado em seu endereço, fato
não  controvertido,  tendo  a  carta  com  AR  sido
recebida  por  preposto  devidamente  identificado,
razão pela qual não há que se falar em nulidade da
citação 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAL,  MATERIAL  E  LUCROS
CESSANTES.  REVELIA.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  DA  MATÉRIA.  PEDIDOS
JULGADOS  PROCEDENTES.  IRRESIGNAÇÃO.
RELATIVIDADE  DOS  EFEITOS  DA  REVELIA.
NECESSIDADE DE PROVA OU ELEMENTO QUE
INDIQUE  A  EXISTÊNCIA  DOS  LUCROS
CESSANTES  ALEGADOS.  SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA  EM  PARTE,  DE  OFÍCIO.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO . 

– O principal efeito da revelia é a presunção de
veracidade dos fatos relatados na inicia. Entretanto,
a  procedência  do  pedido  não  é  automática  e
obrigatória. A presunção de veracidade dos fatos é
relativa, devendo o julgador analisar a verdade das
informações  através  das  provas  existentes  nos
autos.
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 - A sentença recorrida padece de nulidade, eis que
a questão posta na demanda,  no que se refere à
prova  de  lucros  cessantes,  necessita  de
aprofundada  produção  de  prova,  inclusive  como
requerido pela própria parte, impondo-se, portanto,
sua desconstituição, de ofício, e nessa parte, para
que se retome a instrução processual.

Vistos,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima
identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, na conformidade do voto do Relator, por unanimidade, em Rejeitar a
Preliminar de nulidade da citação e, no mérito, por igual votação, EM ANULAR
PARCIALMENTE A SENTENÇA, nos termos do voto do Relator e da certidão
de julgamento de fl. 1506.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco do Brasil S/A

contra a sentença prolatada pela Juíza da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo,

que julgou procedente a Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e

Lucros Cessantes proposta pela Projecta Material de Construções Ltda.

O Apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da citação e

ausência  de  revelia.  No  Mérito,  alega  exercício  regular  de  um  direito  e

ausência do dano moral, material e lucros cessantes, alternativamente, requer

a reforma do valor indenizatório.

Contrarrazões ofertadas às fls. 1476/1491.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não ofertou

parecer de mérito (fls. 1496/1499).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO
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Em preliminar,  o  Recorrente sustenta a nulidade da citação,

considerando que ela fora efetivada na pessoa de um seu funcionário, que não

tem poderes de representação.

É  verdade.  Conforme  documento  de  fl.  1.436,  o  Banco  do

Brasil foi citado por carta registrada, cujo AR foi assinado por uma funcionária

de nome Juliana Luly Hashizume, que vem a ser assistente da instituição.

No  AgRg  no  RESP  869500,  relatado  pelo  Ministro  Hélio

Quaglia,  julgado  em  12/03/2007,  o  STJ  assentou  que  é  “válida  a  citação

realizada perante pessoa que se identifica como funcionário da empresa, sem

ressalvas, não sendo necessário que receba a citação o seu representante

legal”.

Mais  recentemente,  em  Decisão  Monocrática,  do  Ministro

Paulo Sanseverino, publicada em 19/12/2014, nos autos do ARESP 377951, o

STJ, mais uma vez, ratificou a posição supra, dizendo: “em consonância com o

moderno  princípio  da  instrumentalidade  processual,  que  recomenda  o

desprezo a formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais, é de se aplicar a

teoria da aparência para reconhecer a validade da citação da pessoa jurídica

em quem, na sua sede, se apresenta como sua representante legal e recebe a

citação  sem  qualquer  ressalva  quanto  a  inexistência  de  poderes  para

representá-la em juízo”.

No caso, repito, a funcionária do recorrente recebeu a citação e

não registrou qualquer ressalva ligada a sua condição funcional,  razão pela

qual o ato foi válido.

Rejeito, pois, a arguição.

MÉRITO

Quanto ao mérito, algumas considerações precisam ser feitas,

notadamente, sobre os efeitos da revelia.
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A matéria de fundo travada nestes autos diz respeito a contrato

bancário celebrado entre as partes.

A questão de fato, pois, a ser examinada, não é preponderante

e a tese de uma ou de outra parte depende de discussão jurídica sobre as

cláusulas que compõem essa avença pactuada.

Se o mérito da demanda depende essencialmente de matéria

de  direito,  apenas os  fatos  contidos na exordial  estariam abrangidos  pelos

efeitos da sentença exarada em primeiro grau.

Nesse contexto, como a peça vestibular traduz os pedidos da

Autora,  que seriam os de indenização por  danos morais  e  materiais,  estes

últimos também em forma de lucros cessantes, a sentença do juiz a quo não

pode atender a totalidade desses pleitos, apenas baseado no fato de que o réu

deixou de escoar in albis o prazo da contestação.

Alega a autora que assinou um contrato de abertura de crédito

fixo junto ao réu, acordando que este abriria esse crédito em seu favor,  no

valor de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais).

Acrescenta a Autora, na sua petição inicial, que mantinha junto

ao Promovido sua carteira  de cobrança,  para que os  pagamentos de seus

clientes  fossem  realizados  através  do  Banco/Réu,  que,  assim,  ficaria

responsável pelo respectivo repasse.

Aduz que a carteira de cobrança e outras operações de seu

interesse foram dados como garantia da operação de empréstimo, significando

dizer que, caso a Autora não cumprisse com suas obrigações, poderia o Réu

bloquear em seu favor os valores referentes aos seus créditos.

Afirma, assim, que entre janeiro a abril de 2009, o réu deixou

de repassar à Autora o absurdo valor de R$ 371.370,17 (trezentos e setenta e

um mil, trezentos e setenta reais e dezessete centavos), fazendo um bloqueio
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sem nenhuma justificativa, na medida em que a Autora sempre cumpriu com

seus deveres contratuais, e a partir dessa medida restritiva, ela Autora se viu

em situação extremamente difícil, sendo obrigada a atrasar pagamentos e a

utilizar o cheque especial de várias contas e suas próprias contas garantidas,

arcando  com  altos  juros,  sendo  obrigada  a  rejeitar  negócios,  diante  da

ausência de capital,  sem se falar  na necessidade de contrair  empréstimos,

cogitando, inclusive, um processo de falência.

Diz, ainda, que, em 19 de abril  de 2010, isto é, 460 dias da

data  do  primeiro  bloqueio,  o  Banco  Réu  repassou  a  quantia  bloqueada

indevidamente, e só então percebeu a fraude da qual tinha sido vítima, daí a

razão de ter procurado um ressarcimento pela via administrativa, a partir de

22/09/2010, por diversas formas, que se estenderam durante vários meses,

sem que o Banco reconhecesse sua conduta ilícita.

Finaliza a Autora, dizendo que em outras duas oportunidades o

Réu reteve indevidamente quantias que lhe pertenciam.

Pois bem. É induvidoso que existiu uma relação jurídica entre

as  partes,  e  eventual  descumprimento  desse  contrato  com  a  pretensa

materialização de danos não dispensa a comprovação específica. E tanto é

assim que a  Autora,  na  própria  peça vestibular,  no  item  d,  expressamente

deixa  consignado  que  os  lucros  cessantes  deveriam  ser  oportunamente

apurados através de perícia contábil.

Em  que  pese  a  contestação  ser  intempestiva,  tal  fato  não

induz, necessariamente, à procedência de todos os pedidos, mais ainda de um

deles  que,  fatalmente,  depende  de  prova  pericial.  Não  caberia  ao  juiz  de

primeiro grau, em face dessa revelia, relegar a prova técnica, apreciando de

logo a ocorrência de lucros cessantes.

A propósito:

“A  presunção  da  veracidade  dos  fatos  alegados  pelo
autor é relativa. O alcance do artigo 319 do Código de
Processo Civil deve ser mitigado, porquanto a revelia não
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induz obrigatoriamente à procedência  do pedido inicial,
que dependerá do exame pelo magistrado de todas as
evidências  e  provas  dos  autos”  (STJ-  RESP  689.331,
Min. Castro Meira).

No mesmo sentido:

“A  revelia  não  engendra  automática  procedência  da
pretensão deduzida em juízo. Ainda que diante dos seus
efeitos, cabe à parte autora trazer aos autos a prova dos
fatos constitutivos do seu direito  (art.  333,  I,  do CPC).
Outrossim, o magistrado pode, em razão do princípio da
persuasão racional, relativizar os efeitos da revelia diante
dos  elementos  de  provas  colimados  ao  caderno
processual” (TJRS, AC 70048680391. Relator(a): Paulo
Sérgio Scarparo – Julgamento: 28/06/2012).

Como se vê, parte da matéria de fundo envolve peculiaridades

que demandam o aprofundamento da prova e a falta de contestação não faz

desaparecer  essa  necessidade,  o  que  impõe  a  anulação  da  sentença  e  a

remessa  do  feito  ao  juízo  de  origem  para  a  instauração  da  instrução

necessária, nesse ponto da condenação relativa aos lucros cessantes.

Ou  seja,  irretocável  o  decisum  de  primeiro  grau  quando

reconheceu  o  dano  moral  e  os  danos  materiais  emergentes,  que  não  se

confundem com aqueles de natureza de lucros cessantes.

Com estas considerações, decreta-se de ofício a nulidade da

sentença, na parte em que analisou os lucros cessantes, para que o juízo de

primeiro grau realize a prova técnica necessária à sua caracterização ou não,

ficando a sentença inalterada nos demais pontos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador José
Ricardo Porto. Participaram do julgamento, além do Relator, Excelentíssimo Senhor
Desembargador Leandro dos Santos, o Excelentíssimo Senhor Dr. Ricardo Vital
de Almeida (Juiz convocado para substituir a Exma. Desa. Maria de Fátima Moraes
Bezerra  Cavalcanti)  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José  Ricardo
Porto.

Presente  à  sessão a  douta  representante  do Ministério  Público,
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa. Promotora de Justiça convocada.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr  Porto”  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  em João
Pessoa, 10 de março de 2015.

 Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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