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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO DE RESILIÇÃO  DO
CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO  RURAL C/C
REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DANOS MORAIS
E MATERIAIS. JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA
LIDE.  APLICAÇÃO  DOS EFEITOS DA REVELIA.
FUNDAMENTAÇÃO  NO  SENTIDO  DE
DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS
E  DE  INEXISTÊNCIA  DE  MATÉRIA  FÁTICA
CONTROVERTIDA.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
APLICAÇÃO INAPROPRIADA DOS EFEITOS DA
REVELIA  AO  CASO.  CONTESTAÇÃO,  QUE
APESAR  DE  INTEMPESTIVA,  PUGNOU
TEMPESTIVAMENTE  PELA  PRODUÇÃO  DE
PROVAS.  MATÉRIA  FÁTICA  COMPLETAMENTE
CONTROVERTIDA.  PROVAS  DOCUMENTAIS,
CONSTANTE DOS AUTOS, QUE CONTRARIAM A
NARRATIVA  DO  AUTOR.  NECESSIDADE  DE
MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE
DA SENTENÇA. 

- A premissa apontada pelo Juízo de que a matéria
destes autos é puramente de direito  não encontra
ressonância  em  sua  vasta  gama  de  fatos
nitidamente  controvertidos,  a  exemplo  de  que  um
dos terrenos apontados como parte do pagamento
do  imóvel  litigioso,  de  propriedade  do  irmão  do
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Apelante, foi vendido ao Apelado, conforme aponta
a certidão do Cartório Carlos Ulysses, fl. 108.

-  O artigo 345 do CPC, que informa que a revelia
não  operará  os  efeitos  do  art.  344  quando  as
alegações de fato formuladas pelo autor estiverem
em contradição com a prova constante dos autos.

-   A  técnica  processual  adotada  pelo  Juízo  não
observou as regras processuais,  na sua essência,
atingindo  não  apenas  a  forma  de  conduzir  o
processo, mas o próprio direito de defesa da parte
Apelante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, ANULAR A SENTENÇA, de ofício, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 614.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por LUIZ DE ARAÚJO

FERREIRA e MARIA DAS DORES DA SILVA FERREIRA contra Sentença de

fls.  434/437v que, nos autos da Ação de Resilição  do  Contrato  de

Arrendamento Rural c/c Reintegração de Posse e Danos Materiais e Morais

ajuizada por JEREMIAS MENDES DE MENEZES e MIRIAN LEILA MANZATTI

MENDES,  julgou parcialmente procedente o pedido exordial para rescindir o

contrato  existente  entre  as  partes,  para  reintegrar  na  posse  do  imóvel

denominado Fazenda Carro Quebrado, bem como condenar os Promovidos a

pagarem aos Promoventes, a título de dano material, o valor de R$ 8.750,00

(oito  mil,  setecentos  e  cinquenta  reais),  referente  a  dois  anos  e  meio  do

arrendamento rural,  estipulado em R$ 3.500,00 (três mil  e quinhentos reais)

para cada ano e danos morais na quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões, fls. 529/565,  os  Apelantes  suscitam  a

preliminar  de  Decisão  extra e  ultra  petita,  ante  a  concessão  de  tutela

antecipada não requerida pelos Apelados na Sentença.  No mérito,  pugnam

pela improcedência do pedido autoral,  afirmando que em nenhum momento

houve sequer ameaça de esbulho possessório, bem como que adquiriram o

referido imóvel,  pagando R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil  reais)  à vista,  em
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dinheiro, e mais dois lotes de terrenos urbanos situados em João Pessoa, um

no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) e o outro de R$

100.000,00 (cem mil reais). Ao final, requer o provimento do Recurso.

Contrarrazões às fls. 572/584,  arguindo  a  preliminar  de

ausência de dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção do Decisum.

A Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição das preliminares

e,  no  mérito, pelo desprovimento do Recurso, mantendo-se a Decisão

vergastada em todos os sentidos (fls. 604/608v).

É o relatório.

VOTO

Conforme se infere da Sentença Recorrida, o Juízo a quo julgou o feito

de  maneira  antecipada,  aplicando  ao  réu  os  efeitos  oriundos  da  revelia,

declarada existente pelo juízo, em face da intempestividade da Contestação.

Pois bem, cito, inicialmente, o artigo 355 do Código de Processo Civil,

que será o balizador do meu voto, verbis:

Art.  355.   O juiz  julgará antecipadamente o pedido,
proferindo  sentença  com  resolução  de  mérito,
quando:
I  -  não houver necessidade de produção de outras
provas;
II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344
não houver requerimento de prova, na forma do art.
349.

Na Sentença Recorrida o Juízo consigna, de maneira expressa, fl. 436, a

declaração de existência de revelia,  acrescentando,  ainda,  que a matéria  é

puramente  de  direito  inexistindo  a  necessidade  de  produção  de  provas,

conforme preconiza o citado artigo 355, em seu inciso primeiro.

O conceito de revelia está descrito no art. 344 do Código de Processo

Civil, e é do conhecimento de todos, contudo, consigno-o apenas para os fins

de melhor aparelhar meu raciocínio:
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Art.  344.  Se  o  réu  não  contestar  a  ação,  será
considerado revel  e  presumir-se-ão  verdadeiras  as
alegações de fato formuladas pelo autor.

Por outro lado, há, ainda, um outro dispositivo do CPC tratando acerca

da  temática  da  revelia,  que  revela  balizas  preponderantes  para  sua  boa

aplicação processual, me refiro ao artigo 349 do CPC, que reverbera:

Art.  349.  Ao  réu  revel  será  lícita  a  produção  de
provas, contrapostas às alegações do autor, desde
que  se  faça  representar  nos  autos  a  tempo  de
praticar os atos processuais indispensáveis a essa
produção.

Do  próprio  relatório  sentencial  é  possível  vê-se,  de  maneira  muito

evidente, que o Apelante/Demandado apresentou contestação, bem como sua

cônjuge.

Há mais:

Não  se  restringiram  a  apenas  a  contestação,  considerando  que

apresentaram, reconvenção acerca do pedido autoral. 

Dentre as matérias jurídicas, e factuais, narradas na contestação, está

dito que o imóvel objeto deste litígio foi adquirido, de maneira onerosa, pelo

Apelante.

A peça contestatória narra que o Apelante pagou ao Apelado o valor de

R$  35.000,00  (trinta  e  cinco  mil  reais),  bem  como,  para  os  fins  de

complementação do valor da venda, repassou dois terrenos em João Pessoa,

que somados atingem a cifra de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta e mil

reais).

Pois  bem,  mesmo  que  paire  sobre  o  Apelante/Demandado  a  nuvem

tenebrosa dos efeitos da revelia, milita ao seu favor, por outro lado, o fato de

ter requerido, nos autos, a produção de provas testemunhais e depoimentos

pessoais que são imprescindíveis ao bom deslinde da demanda.
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A  premissa  apontada  pelo  Juízo  de  que  a  matéria  destes  autos  é

puramente de direito não encontra ressonância em sua vasta gama de fatos

nitidamente controvertidos, a exemplo de que um dos terrenos apontados como

parte do pagamento do imóvel litigioso, de propriedade do irmão do Apelante,

foi vendido ao Apelado, conforme aponta a certidão do Cartório Carlos Ulysses,

fl. 108.

Não posso deixar de observar, ainda, o que preconiza o inciso quarto, do

artigo 345 do CPC, que informa que a revelia não operará os efeitos do art. 344

quando as alegações de fato formuladas pelo autor estiverem em contradição

com a prova constante dos autos. 

Há nos autos certidões lavradas em registro público de que o Apelado

adquiriu os terrenos apontados pelo Apelante como parte do pagamento do

valor  global  pela  compra  da  “Fazenda  Carro  Quebrado”,  o  que,  por  si  só,

desnudam a teoria de matéria puramente de direito, ou mesmo de inexistência

de matéria fática a ser melhor pormenorizada por uma instrução processual

comprometida com a verdade dos fatos. 

Resta evidente, que os efeitos da revelia, aplicados pelo Juízo a quo,

não comportam aplicação na hipótese destes autos, seja pela vedação prevista

no art. 345, IV, do CPC, que veda os efeitos da revelia quando a matéria fática

estiver em contradição com a prova constante dos autos, ou mesmo, pelo fato

de que, mesmo revéis, os Apelantes requereram, de maneira tempestiva, na

lógica  processual,  a  produção  de  provas,  por  meio  de  testemunhos  e

depoimentos, sendo esta etapa processual suprimida pelo Juízo.

Consigno, para os fins de lealdade processual, que o Juízo Sentenciante

chegou a marcar a audiência de instrução, necessária as oitivas requeridas

pelo  Apelante,  vindo  esta  a  não  ser  realizada,  considerando  que  os

Apelantes/Demandados requereram a redesignação de sua data, petição não

atendida pelo Juízo, que preferiu julgar a lide de maneira antecipada.
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Não estou alheio a realidade processual do nosso sistema judicial, muito

menos sou da ala dos que adotam o máximo apego ao formalismo processual.

Na aplicação da norma processual  adoto  a postura  de respeitar  a  lei  e  as

regras processuais, preservando, ao máximo, todos os atos que, mesmo que

tenham inobservado a norma formal em algum instante, atingiu o seu objetivo,

quando não provocou nenhum prejuízo para as partes.

Neste  caso,  não posso deixar  de  observar  que a  técnica  processual

adotada  pelo  Juízo  não  observou  as  regras  processuais,  na  sua  essência,

atingindo não apenas a forma de conduzir o processo, mas o próprio direito de

defesa da parte Apelante.

Sei que vivemos em uma época em que as cobranças por um Judiciário

mais célere e eficiente é reclamada pela sociedade e cobrada internamente,

por meio das Corregedorias e do próprio CNJ, e,  para fazer frente a estas

cobranças,  que são legítimas,  os  julgadores usam a técnica  do julgamento

antecipado da lide, acreditando que, com isso, atinge, na maioria das vezes, o

seu dever institucional e o ideal de justiça. 

Mas, a hipótese dos autos revela que a celeridade processual a qualquer

custo não é possível.

A própria Constituição Federal, no art. 5.º, inciso setenta e oito, quando

preconiza ser direito de todos a desejada celeridade processual,  deixa bem

claro que esta celeridade deve acontecer de maneira razoável, justamente para

que não existam atropelos processuais e, consequentemente, injustiças.

Por esta razão, entendo que a Sentença vergastada é insubsistente, por

serem inexistentes os fundamentos que revelam as primícias sentenciais, quais

sejam: inexistência de matéria fática a ser dissecada pela instrução, bem como

a aplicação dos efeitos da revelia, quando eles não são cabíveis.

Pelo  exposto,  ANULO,  de  ofício,  a  Sentença,  para  que  os  autos

retornem ao Juízo  da Comarca de origem,  a fim de que seja respeitada a
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instrução processual, com a oitiva de testemunhas e os depoimentos pessoais,

imprescindíveis, a elucidação justa do caso. 

É o voto. 

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

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.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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