
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003093-42.2010.815.2001 — 6ª Vara Cível da Capital 
RELATOR   : Dr. Marcos William de Oliveira, Juiz convocado em substituição 

ao Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. 
APELANTE : Iranildo de Sousa Brito
ADVOGADO : José Carlos de Almeida Moura (OAB/PB 3941)
APELADA : Companhia de Arrendamento Mercantil RCI Brasil
ADVOGADA : Thiago Cartaxo Patriota (OAB/PB 12.513)

APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL —  IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO — 
IRRESIGNAÇÃO  —  ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA  —   FUNDAMENTOS  INSUBSISTENTES 
REJEIÇÃO  —  TESE  MANIFESTAMENTE 
INADMISSÍVEL  — SENTENÇA E RECURSO SOB A 
ÉGIDE DO CPC DE 1973 — APLICAÇÃO DO CAPUT 
DO  ART.  557  —  SEGUIMENTO  NEGADO  AO 
RECURSO.

 —  O art. 557 do CPC, o qual autoriza o relator a exercer o  
juízo  de  admissibilidade  negativo  quando  estiver  diante  de  
recurso em que se pleiteie o reconhecimento de tese jurídica  
manifestamente improcedente.

Vistos etc., 

Cuida-se de Apelação Cível interposta por Iranildo de Sousa 
Brito  em face da sentença de fls. 175/177, proferida nos autos da  Ação Revisional 
proposta pelo apelante em desfavor da  Companhia de Arrendamento Mercantil RCI 
Brasil.

Na sentença,  o Juízo  a quo  julgou improcedente o pedido 
inicial.

Condenou,  ainda,  o  promovente  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 
com a ressalva do art. 12 da Lei 1.060/50.
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Inconformado,  o  apelante  aduz  a  preliminar  de  nulidade do 
decisum sob os seguintes fundamentos 1) que o Juízo a quo, a despeito da revelia do 
promovido certificado pelo cartório às fls. 86, julgou improcedente o pedido inicial, 
considerando a  contestação  apresentada  a  destempo e  2)  que  não  foi  apreciado  o 
pedido de exibição do contrato.  (fls. 182/194)

Contrarrazões pelo desprovimento às fls. 197/201.
 
Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça, em 

seu parecer de fls. 207/2011, opinou pelo desprovimento do recurso. 

É o relatório. 

Decido. 

Inconformado,  o  promovente  moveu  recurso  de  apelação, 
limitando-se a alegar a nulidade da sentença em face da não observância da revelia do 
réu e da omissão na análise do pedido de exibição do contrato, sem todavia adentrar 
no mérito da decisão.

Pois bem, não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida 
a sentença em todos os seus termos.

A despeito da certidão de fls. 86 atestar a revelia do réu, numa 
análise acurada dos autos e como bem apontou a apelado, verifica-se que por dois 
momentos ocorreu a citação em endereço diverso do promovido, o qual pertencia a 
outro  banco,  Santander  S/A,  que se  manifestou  nos  autos  às  fls.  116 apenas  para 
informar sua ilegitimidade passiva. 

Por  óbvio,  não poderia  o  juízo  a quo  considerar  tal  citação 
como válida, a qual somente foi regularizada com o fornecimento correto do endereço 
do promovido em petição de fls.  117/118. A contestação foi  apresentada no prazo 
regular,  inexistindo,  portanto a  alegada revelia  do réu.  Tal  conclusão se obtém da 
análise dos documentos de fls. 117/141:

-  Fls.  117/118  -  Petição  do  promovente  informando  endereço  
correto do promovido.

- Fls. 120v - Em  09/08/2015 foi juntado o AR da Citação.

-  Fls.  121/138  –  juntada  da  contestação  protocolada  no  dia  
16/08/2012, ou seja, dentro do prazo regular para defesa.

Portanto, não se verifica a alegada revelia do réu, inexistindo 
qualquer irregularidade na sentença que enseje a sua nulidade.

Ressalte-se, ainda, que mesmo que houvesse revelia, é firme a 
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que esta não induz, necessariamente, 
à procedência do pedido, pois a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor 
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pode ceder a outras circunstâncias constantes dos autos, em observância ao princípio 
do livre convencimento do juiz. (STJ, REsp nº 792435/RJ/2007)

Ainda, verifica-se que o banco promovido trouxe aos autos o 
contrato  objeto  da  lide  junto  com  a  contestação  (documento  de  fls.  141/144), 
inexistindo qualquer omissão na sentença quanto ao pleito de exibição de contrato, 
porquanto  ausente  interesse  de  agir  superveniente  do  promovente/apelante  nesse 
sentido. 

Portanto,  não  há  qualquer  motivo  que  enseje  a  nulidade  da 
sentença, sendo insubsistentes os fundamentos apresentados pelo recorrente.

Por fim, ressalto que, não obstante a entrada em vigor do novo 
Código de Processo Civil,  Lei  nº.13.105/2015,  aplicar-se-á,  ao presente  recurso,  o 
Código de 1973, Lei nº. 5.869/73, tendo em vista o seu manejo ter se dado sob a 
vigência desse Codex. 

O art. 14 do NCPC estabelece que:

“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos  
processos  em  curso, respeitados  os  atos  processuais  praticados  e  as  
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.” 

Ressalto, que o Superior Tribunal de Justiça, visando orientar a 
comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal referente à aplicação da 
regra do Novo Código de Processo Civil, editou enunciados balizando a matéria. 

Nessa senda, merece destaque o Enunciado Administrativo nº 
2, que assim dispõe:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no  CPC/1973  (relativos  a  
decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem ser  exigidos  os  
requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações  
dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Portanto, não só a decisão recorrida como o recurso contra ela 
manejado se deram em data anterior a 17/03/2016, à hipótese se aplica os requisitos de 
admissibilidade do CPC de 1973.

Logo, cabível, na situação em apreço, a aplicação do caput do 
art. 557 do CPC de 1973, o qual autoriza o relator a exercer o juízo de admissibilidade 
negativo quando estiver diante de recurso em que se pleiteie o reconhecimento de tese 
jurídica manifestamente improcedente.

A respeito do âmbito de aplicação do preceptivo legal acima 
mencionado,  que  deve  sempre  ser  invocado  em  nome  da  celeridade  e  economia 
processuais, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery afirmam:
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“Na  verdade,  a  norma  dixit  minus  quam  voluit.  O  sistema 
permite  ao  relator,  como  juiz  preparador  do  recurso  de 
competência  do  colegiado,  que  decida  como  entender  
necessário, de acordo com o seu livre convencimento motivado 
(CPC  131).  O  que  a  norma  reformada  quer  é  a  economia 
processual,  com  a  facilitação  do  trâmite  do  recurso  no  
Tribunal. O relator pode decidir tudo, desde a admissibilidade 
do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob controle do  
colegiado a que pertence, órgão competente para decidir, de  
modo  definitivo,  sobre  admissibilidade  e  mérito  do  recurso.  
(Código de Processo Civil comentado. 9. ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, p. 815).

Pelo  exposto,  e  embasado  no  caput do  art.  557  do  CPC, 
REJEITO  A  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA e  NEGO 
SEGUIMENTO ao apelo, mantendo a sentença vergastada em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 03 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira 
          juiz convocado
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