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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER –  ENTREGA DE RECIBO DE COMPRA E
VENDA  DE  VEÍCULO  –  PROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO,  PARA CONVERTER  A OBRIGAÇÃO  EM
PERDAS  E  DANOS  – APELAÇÃO  CÍVEL  -
AUSÊNCIA  DE  PROVA  SUFICIENTE  SOBRE
RELEVANTES  ARGUMENTOS  CONSTANTES  DA
EXORDIAL – REVELIA -  INAPLICABILIDADE DOS
EFEITOS AO CASO CONCRETO – NECESSIDADE
DE DILAÇÃO PROBATÓRIA A SER DETERMINADA,
DE OFÍCIO, PELO PRÓPRIO JUIZ – INTELIGÊNCIA
DO ART. 130, DO CPC – NULIDADE DA SENTENÇA
CONFIGURADA  –  PRECEDENTES  DO  STJ  –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §1º-A,  DO  CPC  -
PROVIMENTO DO APELO.

- Segundo precedentes do STJ "a revelia não importa
em procedência automática dos pedidos, porquanto a
presunção  de  veracidade  dos  fatos  alegados  pelo
autor  é  relativa,  cabendo  ao  magistrado  a  análise
conjunta das alegações e das provas produzidas".

-  Constatando-se  a  necessidade  de  produção  de
prova, deve o Magistrado, em busca da verdade real,
determinar  a  instrução,  de  ofício,  assim  como
prescreve o art. 130, do CPC. 

Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por Ítalo Clementino de
Souza  contra  sentença,  proferida  pela  MM.  Juíza  da  4ª  Vara  Cível  da
Comarca de Campina Grande, que, nos autos da ação de obrigação de fazer
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ajuizada  pela  Elvis  Ney  Pereira  Borges,  julgou  procedente  o  pedido,
convertendo a obrigação de fazer pretendida em perdas em danos no valor de
R$ 45.853,88 (quarenta e  cinco mil,  oitocentos e cinquenta e  três  reais  e
oitenta e oito centavos).

Suscita  o  recorrente,  preliminarmente,  sua  ilegitimidade
passiva,  sob o argumento de que nunca transacionou qualquer  automóvel
com o  recorrido,  acrescentado  que  este  mesmo  alega  na  exordial  que  a
suposta aquisição do bem ocorreu por meio de negociação com o Sr. Ramon
de Souza Lima.

No mérito,  alega que a decretação da revelia, embora tenha
como efeito a presunção de veracidade do que foi narrado na exordial, não
afasta  a  necessidade  do  ônus  probandi  dos  fatos  constitutivos  do  direito
autoral.

Por fim, requer o conhecimento do agravo convertido em retido
em momento anterior, bem como o provimento do recurso apelatório.

O  recorrido  apresentou  contrarrazões,  rechaçando  a  tese
recursal e pedindo a manutenção do decisum.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  não se  opinou
sobre o recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Pelo que se colhe da exordial, o ora apelado alega que adquiriu
um veículo, pela quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), de um
indivíduo chamado Ramon de Souza Lima.

Assevera  que  o  bem estava  arrendado  no  nome  do  antigo
proprietário (o recorrente), e que o Sr. Ramon havia lhe prometido que aquele
providenciaria o recibo sem o gravame, em razão de uma dívida existente
entre eles.

Alegou ainda que procurou o apelante para receber o citado
documento, mas recebeu a notícia de que o mesmo o havia repassado a um
terceiro como garantia de uma dívida.

Para provar o alegado, o recorrido colacionou aos autos um
boletim de ocorrência narrando os acontecimentos mencionados (fl. 22) e um
recibo emitido pelo Sr. Ramon ratificando a venda do automóvel (fl. 29).

O Juízo a quo, ao proferir a sentença objurgada, considerou a
contestação juntada pelo promovido/apelante extemporânea, decretando, em
seu desfavor, a revelia e, por isso, julgou procedente o pedido. 
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Lastreado nessas informações, penso que o recurso deve ser
provido,  eis  que  muito  embora  o  insurgente  tenha,  de  fato,  sido  revel,
autorizando a incursão do efeito constante do art. 319, do CPC1, não existem
provas suficientes que atestem o que foi por ele alegado.

O artigo retrocitado permite que o juiz, diante da inatividade do
réu para contestar a demanda, presuma a veracidade dos fatos aduzidos pelo
autor.  Contudo,  conforme  melhor  doutrina,  tal  presunção  opera  efeitos
relativos,  devendo,  portanto,  o  magistrado  analisar  todos  os  elementos
trazidos aos autos, a fim de formar seu convencimento acerca do real direito
perseguido.

Assim, a revelia não afasta o dever de o juiz obter a verdade
real,  objetivando alcançar a justa resolução da lide, consagrada através do
princípio do devido processo legal em seu aspecto material.

Acerca  do  tema,  discorre  Daniel  Amorim Assumpção Neves,
em sua obra Manual de Direito Processual Civil, 2ª edição do ano 2010:

“A presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor,
certamente  o  efeito  mais  importante  da  revelia,  é
meramente  relativa,  podendo  ser  afastada  no  caso
concreto.  Não  tem  fundamento  a  exigência  do  juiz  em
presumir como verdadeiros fatos inverossímeis (fatos que
não  aparentam  serem  verdadeiros),  exclusivamente  em
razão da revelia do réu.” ( p.357)

Esse também é o entendimento do STJ, in verbis: 

“[...].  Segundo  precedentes  deste  Superior  Tribunal  "a
revelia  não  importa  em  procedência  automática  dos
pedidos, porquanto a presunção de veracidade dos fatos
alegados pelo autor é relativa,  cabendo ao magistrado a
análise conjunta das alegações e das provas produzidas".
(AgRg no RESP 590.532/SC, Rel. Min. Maria isabel Gallotti,
quarta  turma,  dje  22.9.2011).  [...].”  (STJ;  AgRg-REsp
1.352.459;  Proc.  2012/0072502-6;  AC;  Segunda  Turma;  Rel.
Min.  Mauro  Campbell  Marques;  DJE 11/10/2013;  Pág.  215)”
(grifo nosso).

“[...]. A presunção de veracidade prevista pelo art. 319 da
Lei Adjetiva Civil não é absoluta, notadamente se, diante
das provas produzidas nos autos, não se chega à mesma
conclusão quanto  aos  fatos  afirmados pelo autor.  Neste
sentido, não obstante a juntada da peça contestatória fora
do prazo, a aludida preclusão relativa ao requerimento de
produção de provas e a respectiva desistência, não há que
se falar em negativa de oitiva de testemunhas. [...].” (REsp
1198159/RS,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL MARQUES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 02/09/2010, DJe 04/10/2010)
(grifo nosso)

1 Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.
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Por  tal  motivo,  creio  que,  na  hipótese  vertente,  seria
imprescindível a oitiva do Sr. Ramon para que fosse esclarecida e confirmada
a  situação  versada  na  peça  vestibular,  devendo  ser  acrescentado  que,  a
depender do que for afirmado em juízo, poderá ser formado o litisconsórcio
passivo necessário entre aquele e o recorrente.

É  importante  ainda  esclarecer  que,  mesmo  que  o  apelante
tenha rogado, em um dado momento, pelo julgamento antecipado da lide, o
Juiz deve, até de ofício, exigir as provas necessárias para a justa composição
do litígio, assim como destaca o art. 130, do Código de Ritos2.

Por  fim,  ressalto  que o posicionamento ora firmado também
prevalece nesta Corte, vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  ÓRGÃOS  DE  PROTEÇÃO  AO
CRÉDITO.  AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA SOBRE O FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.  REVELIA.
INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS AO CASO CONCRETO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO
RECURSAL.  Afigura-se  o  correto  entendimento  adotado
pelo  juiz  singular  no  que  se  refere  à  possibilidade  de,
mesmo  diante  de  uma  situação  de  contumácia  da
demandada, não se aplicar os efeitos da revelia, em virtude
da ausência de comprovação idônea do fato com base no
qual  se  estrutura  todo  o  argumento  fático-jurídico
apresentado pelo autor.  -  É  firme o  posicionamento  dos
Tribunais  Pátrios  no  sentido  de  que  a  inexistência  de
contestação não desobriga o autor a fazer a devida prova
dos fatos constitutivos de seu direito. Os efeitos da revelia
não  se  revestem  de  caráter  absoluto,  devendo  ser
confirmados  com  os  demais  elementos  coligidos  no
encarte  processual.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 01141084520128152001, 2ª Câmara cível, Relator
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho , j. em 08-03-2014)

APELAÇÃO.  AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÍVIDA  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITOS ORIUNDOS DE FATURAS
DE  CARTÃO  DE  CRÉDITO  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANO
MORAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA. NÃO APLICAÇÃO DO
ARI . 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE
PROVA  DOS  FATOS  CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  DA
PARTE  AUTORA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS.
IRRESIGNAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DA  VERACIDADE
DOS FATOS ALEGADOS. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE
CONSUMO.  CONFIGURAÇÃO.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA.  INEXISTÊNCIA.  DOCUMENTAÇÃO  ACOSTADA
PELO  AUTOR.  NÃO  CONFIRMAÇÃO  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO. ÔNUS DO ART. 333, I,
DO CÓ DIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DESINCUMÊNCIA.
DESPROVIMENTO. -  A decretação da revelia não implica,
por  si  só,  a  procedência  do  pedido  da  parte  autora,
devendo esta provar o fato constitutivo do seu direito. - A

2 Art. 130. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à
instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
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aplicação do Código de Defesa do Consumidor à hipótese dos
autos  não  retira  do  autor  a  necessidade  de  comprovar,
minimamente,  a verossimilhança de suas alegações.  A parte
autora precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato
por  ele  descrito  na  inicial  como  ensejador  de  seu  direito,
consoante  exigência  do  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo
Civil.  Para  a  configuração  de  dano  moral,  é  necessário  a
demonstração, através de provas, da ocorrência do fato e do
nexo causal, o que não se verifica no caso em deslinde. (TJPB
- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00120100215985001,
4ª  CÂMARA CÍVEL,  Relator  Frederico  Martinho  da  Nódrega
Coutinho , j. em 30-10-2012)

Ante todo o exposto, com fulcro no art. 557, §1º-A, do CPC, e
na  jurisprudência  do  STJ,  dou  provimento  ao  recurso,  para  anular  a
sentença de primeiro grau, a fim de que seja determinada a produção de
prova dos argumentos constantes da inaugural, especialmente, a oitiva
da pessoa que vendeu diretamente o veículo ao recorrido.

P.I.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Des. José Aurélio da Cruz

                Relator
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