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APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS  E  MATERIAIS. PRELIMINAR.
SENTENÇA.  REVELIA.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E  JURÍDICA.
NULIDADE.   AFRONTA  AO  COMANDO
CONSTITUCIONAL INSERTO NO ART. 93, IX
E ART. 458, II  DO CPC.  PRECEDENTES DOS
TRIBUNAIS.  DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE
DO  DECRETO  JUDICIAL.  PREFACIAL
ACOLHIDA.

-  Como  é  cediço,  com  o  advento  da  Constituição
Federal de 1988, diversas garantias processuais civis
foram erigidas à categoria de direitos fundamentais,
as quais, em geral, deságuam no princípio do devido
processo  legal.  Dentro  desse  novo  modelo
constitucional  do  processo  civil,  restou  consagrado
um dos princípios basilares ao ordenamento jurídico
de todo e  qualquer  Estado Democrático  de Direito,
consistente  na  fundamentação  ou  motivação  das
decisões judiciais.

-  “A  fundamentação  das  decisões  judiciais  -
veiculando conteúdo decisório,  sejam sentenças ou
interlocutória  -  decorre  do  art.  165 do Código de
Processo Civil, não se confundindo decisão concisa e
breve com a decisão destituída de fundamentação, ao
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tempo  em  que  deixa  de  apreciar  ponto  de  alta
indagação e lastreado em prova documental” (STJ -
AgRg  no  REsp:  251049/SP.  Segunda Turma.
Relatora:  Ministra  Nancy  Andrighi,,  Data  de
Publicação: DJ 01/08/2000).

- Não se requer maiores esforços interpretativos para
se constatar que o fundamento fático-jurídico central
para  o  pedido  de  procedência  da  ação  reside  na
alegação  de  danos  de  ordem  moraL  e  material,
ocasionado  com  o  protesto  indevido  de  título.
Portanto,  para  que  restasse  suficientemente
fundamentado o decreto judicial  combatido,  haveria
de  se  analisar  todas  as  questões  fáticas  e  jurídicas
trazidas  pelas  partes  que  interessem  ao  desate  da
controvérsia.

- O fato de o réu ser revel não exime o magistrado de
fundamentar  sua  decisão,  expondo  as  razões  que
concorreram  para  a  formação  do  seu  juízo  de
convencimento, conforme estabelece o art. 458, II do
Código de Processo Civil.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, acolher a preliminar para anular a sentença,  nos termos do
voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposto por  Spider Tecnologia
Ind e Com Ltda, contra sentença (fls. 59/60), proferida pelo Juízo da 5ª Vara
Cível da Comarca de Campina Grande, nos autos da “Ação Declaratória de
Inexistência  de  Débito  c/c  Danos  Morais  e  Materiais”  movida  por
Campimagem  –  Centro  de  Diagnóstico  por  Imagem  de  Campina
Grande/SC Ltda.

Na peça inaugural, aduziu o autor que, ao tentar efetuar compra
junto a empresa KMF do Brasil,  foi impedida, em virtude da existência de
restrição de crédito proveniente de protesto de título efetuado pela promovida.

Em seguida, sustentou que adquiriu dois painéis LED junto à
demandada, porém, como um deles veio com defeito, esta se comprometeu a
cancelar o boleto, ao passo que o autor depositaria a quantia correspondente a
um único produto.

Ocorre  que  a  promovida  não  cumpriu  com  o  acordado  e
protestou  indevidamente  o  título  no  valor  de  R$900,00,  fato  este  que
ocasionou danos de ordem moral e material, já que seu nome foi negativado e
teve que custear a retirada do protesto no valor R$30,00. 
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Diante da situação fática, requereu a indenização pelos danos
sofridos e a declaração de inexistência do débito.

Juntou procuração e documentos (fls. 13/32).

Embora  devidamente  citada,  a  parte  contrária  deixou
transcorrer o prazo in albis sem apresentação de contestação (fls. 39).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
procedentes os pedidos autorais, cuja parte dispositiva restou assim redigida:

“Pelo que exposto foi, DECRETO a revelia JULGO
procedente, a ação de fls. 02/19, condenando a parte
promovida ao pagamento de indenização por danos
morais  e  materiais  no  valor  que  arbitro  em
R$10.030,00  (dez  mil  e  trinta  reais),  corrigido
monetariamente e acrescida de juros moratórios de
1% (um por cento) ao mês, também a partir do ato
ilícito.  Condeno  o  réu  ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios  na  base  de
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.
Declaro ainda inexistente o débito objeto da inicial”.
(fls. 60).

Inconformado, o promovido interpôs Recurso Apelatório (fls.
62/80), aduzindo, em sede de preliminar, a nulidade da sentença, por ausência
de fundamentação. No mérito, afirma que a revelia não induz em procedência
do pedido, devendo ser analisadas as informações e documentações existentes
no caderno processual.

Ainda, assevera que, ao constatar o equívoco, emitiu carta de
anuência para baixa do protesto, estando, portanto, comprovada a ausência de
culpa. Pontua que o apelado não logrou êxito em provar o suposto dano moral
suportado e o prejuízo.

Finalmente,  defende  que  o  valor  da  indenização  por  danos
morais deve ser fixado de forma proporcional e razoável, de modo que a não
configurar enriquecimento sem causa.

Contrarrazões apresentadas (fls. 130/134).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça,  ofertou
parecer, opinando pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença, em
razão da ausência de fundamentação no decreto judicial combatido. Por outro
lado, deixou de opinar sobre o mérito da demanda.

É o relatório. 

VOTO.  
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Conheço  da impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos
pressupostos  processuais  intrínsecos  (cabimento,  legitimidade,  interesse
recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder
de recorrer).

- Da Preliminar   de Nulidade  

Consoante  relatado,  a  parte  apelante,  irresignada  com  a
prolação  da  sentença  de  procedência  dos  pedidos,  antes  de  apontar  seus
argumentos  meritórios,  levantou  a  prefacial  de  nulidade  do  decisum  em
virtude  de  não  ter  apresentado  fundamentação  suficiente  e  adequada  à
prolação do ato judicial, asseverando que inviabilizou o próprio exercício do
contraditório e da ampla defesa. 

Como  é  cediço,  com  o  advento  da  Constituição  Federal  de
1988,  diversas  garantias  processuais  civis  foram  erigidas  à  categoria  de
direitos fundamentais, as quais, em geral, deságuam no princípio do devido
processo legal.

Pois bem, dentro desse novo modelo constitucional do processo
civil, restou consagrado um dos princípios basilares ao ordenamento jurídico
de  todo  e  qualquer  Estado  Democrático  de  Direito,  consistente  na
fundamentação ou motivação das decisões judiciais.

Conforme lição doutrinária corrente,  “a fundamentação exige
que sejam expostas as razões fáticas e de direito que embasam a decisão, não
sendo  suficiente  referências  vagas  a,  por  exemplo,  documentos  e
testemunhas” (NERY JÚNIOR,  Nelson;  NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.
Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extarvagante. São Paulo:
Revista dos Tribunais, 2013. p. 527). 

E  mais,  Cássio  Scarpinella  Bueno,  atento  à  necessidade  da
praxe forense de se verificar uma escorreita fundamentação judicial, observa
que:

“Os próprios teóricos do direito que dedicaram seus
estudos aos 'princípios jurídicos'  e aos critérios de
solução de  conflitos  entre  eles'  (…) não omitem a
necessidade  de  as  escolhas  nas  aplicações  dos
princípios  conflitantes  nos  casos  concretos  seja
sempre  acompanhada  de  fundamentação,  de
motivação, como forma segura de justificar o acerto
da  norma  jurídica  que  regulará  o  caso  concreto.
Trata-se, assim, de haver condições, o mais objetivas
possível,  de  verificar  o  que  levou  o  magistrado  a
decidir  de uma ou de outra forma e se  a decisão
tomada é a mais  correta à luz  das  circunstâncias
concretas”  (BUENO,  Cássio  Sacarpinella.  Curso
Sistematizado de Direito  Processual  Civil.  V1.  São
Paulo: Saraiva, 2010. p. 166).
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 Dentro  desse  contexto,  tendo  em  vista  a  exigência
constitucional do art.  93, inciso IX, da Carta Política, bem como a própria
previsão do legislador ordinário no art. 165 do Código de Processo Civil, todas
as  decisões  provenientes  do  Poder  Judiciário  devem  ser  devida  e
suficientemente motivadas, havendo casos em que se admitirá a concisão do
julgado – desde que não implique verdadeira falta de fundamentação para o
caso concreto, sob pena de nulidade do respectivo ato judicial.

Na  hipótese  em  análise,  eis  a  fundamentação  adotada  pela
sentença vergastada:

“Diante  da  revelia,  é  o  caso  de  se  considerar
verdadeiros os argumentos da inicial, condenando a
SIPDER  TECNOLOGIA  IND.  E  COM.  LTDA em
indenização por  danos  morais,  que  arbitro  em R$
10.000,00 (dez mil reais), além de indenização por
danos materiais de R$ 30,00 (trinta reais), além de
declarar inexistente o débito”.(fls. 60).

Há de se registrar que a peça exordial da ação de primeiro grau,
após relato da existência de um protesto indevido, em virtude da ausência de
cancelamento  de  boleto  bancário,  houve  a  formulação  de  pedido  de
condenação  em  danos  morais  e  materiais  e  declaração  de  inexistência  de
débito.

Não se requer maiores esforços interpretativos para se constatar
que o fundamento fático-jurídico central para o pedido de procedência da ação
reside na alegação de danos de ordem moral e material,  ocasionado com o
protesto  indevido  de  título.  Portanto,  para  que  restasse  suficientemente
fundamentado o decreto judicial combatido, haveria de se analisar  todas as
questões fáticas e jurídicas trazidas pelas partes que interessem ao desate da
controvérsia.

Conforme se verifica do trecho do decisum impugnado, o juiz
de primeiro grau julgou procedentes os pleitos autorais com base unicamente
nos efeitos da revelia.

Ora,  o  fato  de  o  réu  ser  revel  não  exime  o  magistrado  de
fundamentar sua decisão, expondo as razões que concorreram para a formação
do seu juízo de convencimento, conforme estabelece o art. 458 do Código de
Processo Civil.

Nesse sentido, confira-se a lição de Theotônio Negrão:

"Por reputar revel e, portanto, confesso o réu, não
deve o juiz, a pretexto de aplicar o disposto no artigo
319 do CPC, proferir sentença sem fundamentação,
primeiro  porque  a  presunção é  relativa  e  segundo
porque deve o julgador atenção ao disposto no artigo
458  e  incisos,  não  se  devendo  confundir  concisão
com  ausência  de  fundamentação"(Código  de
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Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Ed.
Saraiva, 33ª ed., 2003, pág. 412).

Assim,  verifica-se  claramente  que  ausente  no  ato  judicial
vergastado a  motivação suficiente, ou seja, aquela por meio da qual o juiz
singular consiga demonstrar as razões pelas quais, à luz do que foi alegado e
provado pela parte promovente, decidiu julgar procedentes os pleitos autorais,
afigurando-se  nula  a  sentença  recorrida,  por  desrespeito  substancial  aos
ditames do princípio processual constitucional da fundamentação, insculpido
no art. 93, inciso IX, da Carta Política Federal.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios é firme no
sentido de que a fundamentação deficiente  da decisão judicial  é  eivada de
nulidade,  porquanto  infringe  o  princípio  da  motivação  dos  atos  judiciais.
Vejamos os seguintes julgados:

“NULIDADE  DA  SENTENÇA.  FALTA  DE
FUNDAMENTAÇÃO.  A  DECRETAÇÃO  DA
REVELIA  INDUZ  APENAS  À  PRESUNÇÃO
RELATIVA  DOS  FATOS  ALEGADOS  DA
INICIAL,  SEM  DISPENSAR,  CONTUDO,  A
ANÁLISE DAS PROVAS PRODUZIDAS E A SUA
ADEQUAÇÃO  AO  DIREITO  PRETENDIDO.
AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA,
AFRONTANDO AO DISPOSTO NO ART. 93, IX, DA
CF/88, A DESCONSTITUIÇÃO É MEDIDA QUE SE
IMPÕE.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA,  DE
OFÍCIO. (Recurso Cível Nº 71003008653, Terceira
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:
Eduardo Kraemer, Julgado em 15/09/2011) (TJ-RS -
Recurso Cível: 71003008653 RS , Relator: Eduardo
Kraemer, Data de Julgamento: 15/09/2011, Terceira
Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário
da Justiça do dia 21/09/2011). (grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL -  AÇÃO DE COBRANÇA -
REVELIA  -  SENTENÇA  -AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E  JURÍDICA  -
NULIDADE - VULNERAÇÃO DO ART. 93, IX, DA
CF E ART. 458, II, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA -  REVELIA -  SENTENÇA
-AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E
JURÍDICA - NULIDADE - VULNERAÇÃO DO ART.
93,  IX,  DA  CF  E  ART.  458,  II,  DO  CPC.
PROCESSUAL CIVIL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA -
REVELIA  -  SENTENÇA  -AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E  JURÍDICA  -
NULIDADE - VULNERAÇÃO DO ART. 93, IX, DA
CF E ART. 458, II, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL -
AÇÃO DE COBRANÇA - REVELIA --  SENTENÇA
-AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO  FÁTICA  E
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JURÍDICA - NULIDADE - VULNERAÇÃO DO ART.
93, IX, DA CF E ART. 458, II, DO CPC. - Nula é a
sentença  elaborada  sem  a  devida  fundamentação
fática e jurídica, por ausência de requisito essencial,
nos termos do art. 93, IX, da CF e art. 458, II, do
CPC, podendo sua nulidade ser decretada de ofício,
por se tratar de matéria e ordem pública. - O fato de
ser o réu revel não exime o julgador de motivar e
fundamentar  a sentença,  nos  termos do prefalado
art. 458, II, do CPC”. (TJ-MG 104800607991720011
MG 1.0480.06.079917-2/001(1), Relator: TARCISIO
MARTINS COSTA, Data de Julgamento: 09/10/2007,
Data de Publicação: 26/10/2007). (grifo nosso).

Dito isso,  como a sentença  se revela  orfã  de fundamentação
fática e de direito, em evidente afronta ao disposto no art. 458, II, do CPC, e
ao  comando  constitucional  inserto  no  art.  93,  IX,  razão  pela  qual  merece
acolhimento a prefacial levantada.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  ACOLHO a  PRELIMINAR
arguida pela parte apelante para DECLARAR NULA a sentença vergastada,
em  decorrência  da  infringência  substancial  ao  princípio  da  fundamentação
suficiente, insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

É COMO VOTO.

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle Filho, o Exmo. Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado, com jurisdição
plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo
Duda Ferreira e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.  Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 09 de abril de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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