
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007674-56.2010.815.0011.
Origem : 3ª  Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : DETRAN – Departamento Estadual de Trânsito. 
Advogado : Simão Pedro do Ó Porfírio. 
Apelado : Alexandre Gomes da Silva. 
Advogado : Paulo Sérgio Cunha de Azevedo.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE
FAZER. PRETENSÃO DE LEVANTAMENTO
DE  RESTRIÇÃO  A  VEÍCULO
AUTOMOTOR.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA
DE  PREJUÍZO.  CONDUTA  DO
MAGISTRADO DE BASE QUE OBSERVOU
O  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL
SUBSTANCIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
ALEGAÇÃO  DE  NÃO  COMPROVAÇÃO
PELO  AUTOR  DA  INEXISTÊNCIA  DE
LEGITIMIDADE  DO  ATO
ADMINISTRATIVO  IMPUGNADO.
MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NEGATIVA
DE SEGUIMENTO.

- Em estrita consonância com o parecer ministerial,
bem  como  em  se  observando  os  princípios
constitucionais do direito processual civil e ainda
se  verificando  a  condução  concreta  dos  atos
processuais  da  presente  demanda,  não  é  preciso
realizar  grande  esforço  hermenêutico  para  se
averiguar  que  inexistiu  qualquer  prejuízo
processual às partes no andamento procedimental.

-  Não se pode perder de vista que a exegese do
Código  de  Processo  Civil  deve  ser  feita  com
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temperamento,  deixando-se  de  lado  o  excessivo
formalismo, para, assim, buscar-se a efetividade do
processo. O Direito, enquanto sistema, deve ter no
processo um instrumento de realização da justiça,
tendente à pacificação dos conflitos sociais. Nessa
linha de raciocínio, o direito processual deve ser
aplicado, antes de tudo, buscando a realização da
justiça e pacificação social.

-  Uma  vez  verificada  a  comprovação  de
inexistência  da  ordem  judicial  alegada  pela
autarquia  apelante  como  sendo  causa  da
legitimidade da manutenção da restrição veicular, a
procedência do pedido de levantamento de tal ato
restritivo,  com base  em justo  título  dominial  do
automóvel  e  não  havendo  outro  impedimento,  é
medida que se impõe.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  DETRAN  –
Departamento Estadual de Trânsito contra sentença (fls. 80/82) proferida
pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer” ajuizada por Alexandre
Gomes da Silva, julgou procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/03), o autor relata que comprou
um automóvel FIAT FIORINO TREKKING, ano 1996, placas AGC 3336,
por meio de transação junto ao senhor Aumi José Neves. Afirma que, ao se
dirigir ao promovido, foi informado de que há uma restrição judicial no
registro do veículo referido, oriunda do processo nº 001.2009.952.301-9.

Aduz que o processo mencionado consubstancia uma ação
de  obrigação  de  fazer  ajuizada  pelo  demandante  em  face  do  antigo
proprietário  do  carro,  encontrando-se  arquivado  em  decorrência  de
transação  efetivada  entre  as  partes.  Defende  que  inexiste  no  processo
qualquer requerimento solicitando a restrição judicial, tornando a medida
efetivada pelo demandado arbitrária e ilegal, pleiteando o levantamento do
ato constritivo.

Contestação  apresentada  (fls.  45/47),  alegando,
preliminarmente,  a  incompetência do juízo,  e,  no mérito,  sustenta  que o
Departamento  atendeu  às  ordens  emanadas  pelo  Juiz  de  Direito  do  2º
Juizado  Especial  Cível  de  Campina  Grande.  Aduz  que,  apesar  de
homologado  acordo  judicial,  na  sentença  correlata  restou  ausente
determinação de baixa da restrição.

Sobreveio, então, sentença de procedência (fls. 80/82), cuja
ementa assim restou redigida:
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“Ementa: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
Suposta restrição judicial em veículo automotor –
Necessidade  de  transferência  de  propriedade  –
Bloqueio constante no cadastro junto ao DETRAN
oriundo  da  ação  que  tramitou  no  2º  JEC  de
Campina Grande – Contestação – Preliminar de
Incompetência de Juízo – Rejeição – Ausência d
eordem  de  bloqueio  oriunda  do  2º  JEC  –
Equívoco  do  DETRAN  –  Comprovação  de
aquisição do veículo pelo autor – Procedência da
ação”. 

Inconformado, o DETRAN interpôs Recurso Apelatório (fls.
85/90), em cujas razões alega a nulidade processual sob o argumento de
que  a  sentença  foi  “prolatada  com arrimo  apenas  nas  declarações  do
autor e não foram analisados os documentos que poderiam ser acostados,
o que causou prejuízo a esta Autarquia”. Pontifica falha do Judiciário na
juntada  de  Carte  Precatória,  alegando  que  sofreu  as  consequências  da
revelia, não podendo provar cabalmente a legitimidade da restrição.

Discorre  sobre  a  condenação  em  honorários  advocatícios,
afirmando que “se o advogado é o defensor público, a verba de honorários
não pertence a ele, mas ao Estado para o qual presta o seu trabalho”.
Defende  a  presunção  de  legitimidade  e  exame  dos  requisitos  do  ato
administrativo,  defendendo  que  à  parte  autora  cabe  provar  que  não  foi
devida a restrição cadastral, aduzindo não existir provas nos autos de que o
DETRAN se equivocou ao incluir tal restrição no cadastro de veículo.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  que  seja
cassada a sentença por error in procedendo, voltando-se à fase de produção
probatória, ou que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 95/98).

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça,  ofertou  parecer  (fls.  104/107),  manifestando-se  pela  rejeição  da
preliminar sem opinar sobre o mérito da demanda em razão da ausência de
interesse que justifique sua atuação funcional. 

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo interposto, passando à análise dos argumentos recursais.

- Da Preliminar de Nulidade

Como relatado,  o  ente  apelante  sustenta  que  o  modo  do
procedimento conduzido pelo magistrado de primeiro grau inobservou o
devido processo legal, sob o argumento de que, havendo a decretação de
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sua revelia, não levou o juiz sentenciante em consideração os argumentos
defensivos  tecidos  pelo  promovido,  bem  como  lhe  foi  restringida  a
produção de prova.

Em estrita consonância com o parecer ministerial, bem como
em se observando os princípios constitucionais do direito processual civil e
ainda se verificando a condução concreta dos atos processuais da presente
demanda,  não  é  preciso  realizar  grande  esforço  hermenêutico  para  se
averiguar  que  inexistiu  qualquer  prejuízo  processual  às  partes  no
andamento procedimental.

Como bem destacado pela Procuradoria de Justiça:

“(...) não obstante o juiz tenha despachado à fl.
44,  aplicando a revelia ao réu ora apelante em
virtude  de  suposta  intempestividade  de  sua
contestação (fls. 45/54), analisando-se a sentença
(fls.  80/82)  verifica-se  que  o  juiz  considerou-a
expressamente  tempestiva  e  levou-a  em
consideração  ao  rejeitar  a  preliminar  de
incompetência  do  juízo  arguida  em  sede
contestatória,  bem como rebateu  os  argumentos
meritórios levantados nesta” (fls. 105).

Assim, vê-se que a nulidade objetivada pelo ente autárquico
é  manifestamente  improcedente,  tendo  em vista  a  evidente  ausência  de
prejuízo para a  sua defesa, a qual, ressalte-se,  foi devidamente levada em
consideração pelo juiz sentenciante, havendo, inclusive, a análise expressa
de sua preliminar arguida, bem como a consideração da tempestividade de
sua contestação.

Há de se ressaltar que o procedimento levado a cabo pelo
juiz singular foi mais que prudente e ainda observou a diligência com base
na  qual  os  magistrados  devem pautar  suas  atuações,  porquanto  bem se
utilizou das faculdades que lhe são conferidas por lei, oficiando, por mais
de uma vez, o Juízo apontado pelo DETRAN como sendo aquele de onde
proveio a ordem judicial de restrição do veículo, em busca, portanto, da
verdade real.

Como é sabido, o atual processo civil é pautado não mais na
“pureza” das formas dos atos procedimentais realizados, mas sobretudo no
conteúdo e substância que cada manifestação da parte traz para o plano
material da resolução da lide.

Com base nessa assertiva é que o legislador brasileiro,  de
forma  genérica,  instituiu,  no  art.  244  do  Código  de  Processo  Civil,  o
princípio da instrumentalidade das formas, segundo o qual a finalidade da
garantia  consubstanciada  na  lei  deve  preponderar  na  interpretação  das
normas jurídicas, evitando-se o formalismo exacerbado que, como já se viu
na prática forense,  é causa de grande parte  das injustiças verificadas no
mundo jurídico.
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Sobre  o  tema,  leciona  Cândido  Rangel  Dinamarco,
destacando a necessidade de o julgador pôr em prática o princípio em tela,
tão  prestigiado  pela  doutrina  como  sendo  um  dos  marcos  do  novo
pensamento processual:

“Não  basta  afirmar  o  caráter  instrumental  do
processo  sem  praticá-lo,  ou  seja,  sem  extrair
desse princípio fundamental e da sua afirmação
os  desdobramentos  teóricos  e  práticos
convenientes.  Pretende-se  que  em  torno  do
princípio  da  instrumentalidade  do  processo  se
estabeleça  um  novo  método  do  pensamento  do
processualista  e  do  profissional  do  foro.  O que
importa acima de tudo é colocar o processo no
seu devido lugar, evitando os males do exagerado
processualismo  e  ao  mesmo  tempo  cuidar  de
predispor o processo e o seu uso de modo tal que
os objetivos sejam convenientemente conciliados e
realizados tanto quanto possível.  O processo há
de ser, nesse contexto, instrumento eficaz para o
acesso  à  ordem  jurídica  justa” (A
instrumentalidade do processo, Malheiros, 2001)
(grifo nosso). 

Nessa mesma linha de pensamento, destacando o surgimento
da ideia do “sobredireito processual”, Nelson Nery Júnior afirma que:

“Na  contraposição  entre  a  forma  do  ato  e  o
objetivo  a  ser  alcançado,  o  direito  processual
prefere o segundo. Em razão disso se desenvolveu
a ideia de ‘sobredireito processual’,  criado para
minimizar as consequências do descumprimento
da técnica processual, interpretando-se as regras
sobre  validade  do  instrumento  e  condições  de
admissibilidade  do  julgamento  de  mérito  de
acordo com o fim visado pela formalidade em si e
pelo  processo  como  um  todo (Bedaque.
Efetividade,  PP.  59 e  61)”.  (NERY JR.,  Nelson;
NERY,  Rosa  Maria  de  Andrade.  Código  de
processo  civil  comentado  e  legislação
extravagante,  Revista  dos  Tribunais,  2013,  p.
592). (grifo nosso).

É de bom alvitre consignar que, em casos como o que ora se
analisa, não se pode perder de vista que a exegese do Código de Processo
Civil deve ser feita com temperamento, deixando-se de lado o excessivo
formalismo, para,  assim, buscar-se a efetividade do processo.  O Direito,
enquanto sistema, deve ter no processo um instrumento de realização da
justiça,  tendente  à  pacificação  dos  conflitos  sociais.  Nessa  linha  de
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raciocínio, o direito processual deve ser aplicado, antes de tudo, buscando a
realização da justiça e pacificação social.

Assim, não há se falar em qualquer nulidade procedimental,
não se verificando qualquer prejuízo às partes, em razão do princípio da
instrumentalidade das formas e, especialmente, do brocardo jurídico pas de
nullité sans grief. 

Sobre o  assunto,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  apresenta
entendimento pacificado, a saber:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EXECUÇÃO. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. CARTA
PRECATÓRIA.  TERRITORIALIDADE.  JURISDI-
ÇÃO. COMPETÊNCIA. NOMEAÇÃO DE PERI-
TO. COMARCA DIVERSA.  NULIDADE. PRIN-
CÍPIO  DA INSTRUMENTALIDADE.  AUSÊN-
CIA DE PREJUÍZO. ARTIGOS ANALISADOS:
ARTS. 244 E 658 DO CPC. (...) 4. De acordo com
a moderna ciência processual, que coloca em evi-
dência o princípio da instrumentalidade e o da
ausência de nulidade sem prejuízo (pas de nullité
sans grief), antes de se anular todo o processo ou
determinados  atos,  atrasando,  muitas  vezes  em
anos, a prestação jurisdicional, deve-se perquirir
se a alegada nulidade causou efetivo prejuízo às
partes. (...) 6. Recurso especial desprovido”.
(STJ - REsp: 1276128 SP 2011/0140165-2, Rela-
tor: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julga-
mento:  17/09/2013,  T3  -  TERCEIRA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 23/09/2013). (grifo nos-
so).

No caso em destaque, haja vista que patentemente o juízo
sentenciante levou em consideração os argumentos defensivos da autarquia
apelante,  não  se  vislumbra  sequer  interesse  no  pleito  de  cassação  da
sentença.  Ademais,  tomando  como  base  o  único  argumento  meritório
defensivo do recorrente nos autos,  observa-se que o próprio juiz singular
providenciou  o  encaminhamento  de  ofícios  a  fim  de  comprovar-lhe  a
veracidade, não havendo, pois, restrição à produção probatória. 

Isto posto, em conformidade com manifestação ministerial,
REJEITO a preliminar arguida.

- Do Mérito

Conforme se  infere  dos  autos,  a  presente  demanda  traz  à
tona uma situação de simples resolução. Isso porque, de um lado o autor
afirma  que,  de  forma  indevida,  apesar  de  se  ter  arquivado  o  processo
judicial com base no qual foi efetivada uma restrição ao veículo que havia
adquirido, o DETRAN manteve este ato restritivo. Por sua vez, a autarquia
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apelante assevera que apenas agiu com base em ordem judicial, inexistindo
contraordem  da  mesma  natureza  que  possibilitasse  a  baixa  da  restrição
realizada. 

Assim, o demandante afirma que não houve qualquer ordem
judicial que autorizasse a restrição mantida pelo DETRAN, ao passo que
este  alega  que  apenas  agiu  com base  em determinação  do  Juízo  do  2º
Juizado Especial Cível de Campina Grande.

Quanto à questão de fundo meritório da presente demanda,
não  há  maiores  delongas  a  serem feitas,  porquanto,  como  frisado  pelo
magistrado de primeiro grau:

“(...)  determinada a  expedição de  ofício  àquele
Juizado Especial, solicitando informações acerca
da  referida  demanda,  foi  informado,  através  do
ofício  de  fls.  70,  que  na  ação  que  tramitou
naquele Juizado Especial,  que tinha como autor
Alexandre  Gomes  da  Silva,  e  promovido  Aumi
José Neves, proprietário anterior do veículo, não
consta  nenhuma  ordem  judicial  ou  qualquer
outra  movimentação  que  indique  ter  havido
determinação de bloqueio ao veículo indicado, o
que  restou  demonstrado  através  da  cópia  do
processo  (fls.  71/75  e  60/61),  corroborando  as
alegações  do autor  ínsitas  na  exordial,  valendo
ressaltar,  outrossim,  que  o  DETRAN-PB,  não
acostou aos presentes autos prova da expedição e
recebimento da ordem judicial para a restrição do
veículo.
Logo, constata-se que, por equívoco do DETRAN,
persiste restrição cadastral sobre o veículo, cuja
aquisição pelo autor está comprovada através do
documento  de  fls.  60,  nada  impedindo  que
requeira,  com  a  documentação  exigida,  a
transferência de propriedade do veículo para seu
nome, devendo, portanto, ser deferida a pretensão
buscada na presente demanda para levantamento
da restrição lançada no cadastro do veículo, que
embora seja  de  propriedade  do autor,  ainda  se
encontra  em nome  do  antigo  proprietário” (fls.
82). (grifo nosso).

 
Dessa  forma,  uma  vez  verificada  a  comprovação  de

inexistência da ordem judicial alegada pela autarquia apelante como sendo
causa da legitimidade da manutenção da restrição veicular, a procedência
do pedido de levantamento de tal ato restritivo, com base em justo título
dominial do automóvel e não havendo outro impedimento, é medida que se
impõe.
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Por  fim,  no  que  se  refere  à  alegação  de  que  incabível
honorários advocatícios por ocasião do patrocínio pela Defensoria Pública
do Estado da Paraíba,  consigno sua manifesta improcedência,  haja vista
que,  de  acordo com o que  consta  dos  autos,  o  patrono  do  autor  não  é
defensor público, mas sim advogado particular, inscrito na OAB sob o nº
7261. 

Em meio a todo o contexto acima delineado, para os casos
como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a
atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos, estabelecendo a
faculdade  de  o  Relator  do  processo  negar,  de  forma  monocrática,
seguimento a determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a  finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de
uma celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de
Processo Civil,  condiciona que a  negativa se dê nos casos de manifesta
improcedência, prejudicialidade e inadmissibilidade recursal, ou confronto
com súmula  ou  jurisprudência  dominante  do  Tribunal  a  que  pertence  o
julgador,  ou  de  Tribunais  Superiores.  É  o  que  ocorre,  conforme  já
devidamente demonstrado, na hipótese vertente, devendo-se, pois, aplicar o
mencionado dispositivo legal.

Por tudo o que foi  exposto,  com fundamento no art.  557,
caput,  do Código de Processo Civil,  NEGO  SEGUIMENTO  ao Apelo,
mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 27 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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