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TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0033866-70.2010.815.2001
RELATOR         :  Des. José Ricardo Porto
APELANTE       :  Edgar Saeger Filho
ADVOGADO     :  Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva OAB/PB Nº 11.589 e Sociedades de
          Advogados Mouzalas, Borba & Azevedo Advogados Associados 
                                OAB/PB Nº 206
APELADO         :  Maurício da Silva Lima
ADVOGADOS  :  Carla Constância Freitas de Carvalho OAB/PE 28.022 e outros

APELAÇÃO CÍVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO
DA AÇÃO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  RELAÇÃO
JURÍDICA  BASE  INCONTROVERSA  NOS  AUTOS.
INCIDÊNCIA DO  ART.  374,  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  DEMAIS  PROVAS
CONSUBSTANCIADAS  NO  MESMO  SENTIDO.
INCIDÊNCIA DA TEORIA DA ASSERÇÃO. MODIFICAÇÃO
DO  DECISÓRIO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  CAUSA
NÃO  MADURA.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  1º  GRAU.
PROVIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO.  

- Em que pese o erro material visualizado na feitura do contrato, a
relação jurídica questionada entre as partes tornou-se incontroversa
após contestação, ainda mais que alinhado aos demais documentos
juntados  aos  autos  (execução  fiscal  e  certidão  de  dívida  ativa),
razão pela qual deve ser considerado legítimo o promovente.

- “Art. 374.  Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;”
(Art. 374 do CPC/15) (Destaquei!)

-  Se após a nulidade da sentença restar verificado que a causa não
se  encontra  madura  suficiente  para  apreciação diretamente  nesta
instância,  em  respeito  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  deve  ser
devolvida ao juízo a quo.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.
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RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível  interposta por  Edgar Saeger Filho  contra a sentença
exarada pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da Capital, que extinguiu a ação proposta pelo ora
recorrente em face de sua ilegitimidade – fls. 157/159.

Em suas razões (fls. 163/168), o insurgente aduz que ocorreu um erro material na
feitura do contrato, mas que em contestação a sua legitimidade se mostrou incontroversa diante das
alegações do promovido, bem como das demais provas juntadas aos autos, como a execução fiscal e
a certidão de dívida ativa.

Sem contrarrazões, conforme certidão às fls. 163.

Instado  a  manifestar-se,  o  Ministério  Público  entendeu  não  ser  o  caso  de
pronunciamento – fls. 180/181.

É o relatório.

VOTO.

O caso é de fácil deslinde, explico.

Narra o autor,  ora pelante,  ter  realizado compromisso de compra e venda de um
imóvel com o promovido/apelado. Todavia, em razão deste não ter transferido o imóvel para sua
propriedade, vem sofrendo com uma execução fiscal para cobrança de IPTU.

Assim,  pugnou  pela  obrigação  de  fazer  (transferência  de  propriedade)  e  danos
morais.

Ocorre que o magistrado, verificando que o nome constante do pacto preliminar não
é o do demandante, entendeu por extinguir a pretensão, sem resolução de mérito, fundamentado na
ilegitimidade ativa.

Pois bem. Em que pese o erro material visualizado na feitura do contrato, a relação
jurídica  questionada  entre  as  partes  tornou-se  incontroversas  após  contestação,  ainda  mais  que
alinhado aos demais documentos juntados aos autos (execução fiscal e certidão de dívida ativa),
razão pela qual deve ser considerado legítimo o promovente.

Nesse sentido:

“Art. 374.  Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;”
(Art. 374 do CPC/15) (Destaquei!)
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Com efeito, vejamos como consta na defesa do promovido/recorrido: 

“No ano de 2004, o Sr. Maurício da Silva, ora promovido, adquiriu do
Sr. Edgard Filho, 02 (dois) lotes, nº 026 e nº 027 (…)” 

Dessa forma, a situação fática evidenciada deve prevalecer sobre a prova documental
isolada, em prestígio a verdade real, celeridade, boa-fé objetiva e subjetiva, bem como diante da
teoria da asserção.

Por fim, destaco que a causa, a meu sentir, não se encontra madura suficiente para
apreciação diretamente nesta instância, motivo pela qual, em respeito ao duplo grau de jurisdição,
deve ser devolvia ao 1º grau.

Com base no exposto, PROVEJO PARCIALMENTE O APELO, para ANULAR
a sentença e reconhecer  a  legitimidade ativa do autor,  bem como determinar  ao juízo  a quo o
processamento da ação. 

É como voto. 

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do  julgamento,  além  do  relator,  Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto,  o
Excelentíssimo Desembargador  Leandro dos Santos  e o Excelentíssimo Senhor Doutor  Tércio
Chaves  de  Moura  (Juiz  convocado  para  substituir  Excelentíssima  Desembargadora  Maria  de
Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti Cléa Marinho
Costa Lopes, Procuradora de Justiça.

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 abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR
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