
Apelação Cível n. 2007.052705-7, de Tijucas
Relator: Des. Subst. Stanley da Silva Braga

APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE CIRCULAÇÃO. VENDA
DO VEÍCULO COMPROVADA. IMPOSSIBILIDADE DE
SUBSTITUIÇÃO NO PÓLO PASSIVO DA DEMANDA APÓS A
CITAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

"Ao proclamar a ilegitimidade passiva do réu indicado pelo
autor , não pode o juiz, de ofício, determinar a inclusão no
processo de quem segundo seu entendimento, é parte legítima
passiva para a ação proposta" (STJ - 2ª Seção, CC 33045, Rel.
Min. Castro Filho, j. 27-8-2003, DJU 22-9-2003).

"As questões de ordem pública referentes às condições da
ação e aos pressupostos processuais podem ser conhecidas de
ofício pelos Tribunais de segundo grau. Precedentes" (STJ. REsp
279295/SP. Rel. Min. Jorge Tadeo Flaquer Scartezzini).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
2007.052705-7, da comarca de Tijucas (Vara Única), em que é apelante Silva Neto
Comércio e Transporte Retalhista e Rodoviário de Derivados de Petróleo Ltda, e
apelado Chong Bok Son:

ACORDAM, em Primeira Câmara de Direito Civil, por votação unânime,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Custas legais.

RELATÓRIO

Nos termos da decisão de Primeiro Grau (fls. 208-210):
"Silva Neto Comércio e Transporte Retalhista e Rodoviário de Derivados

de Petróleo Ltda., qualificado nos autos, propôs em face de Antônio Carlos Slusar
ação reparatória de danos, alegando, em suma, que o caminhão do autor foi
abalroado por uma veículo de propriedade do réu, conduzido por Bang Soo Lee,
cidadão coreano.

Data venia, trata-se de um processo tumultuado. Explico: após citação
válida, houve substituição do pólo passivo, com extinção do processo em relação ao
réu Antônio Carlos Slusar, que demonstrou ter vendido o veículo a Chong Bok Son.

Tentou-se citar tal pessoa pela via normal, mas restou realizada a



citação apenas na modalidade editalícia. Foi nomeado curador ao revel, e mesmo
depois de expressamente rejeitada a denunciação da lide à seguradora em decisão
judicial, após a citação do coreano, revel, promoveu-se, com concordância do autor, a
denunciação da lide.

Evidentemente, vieram aos autos respostas, tanto do curador como da
seguradora, atacando a nulidade processual, entre outras questões tantas".

Restando o litígio assim decidido na Instância a quo:
"Nestes termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem exame do

mérito, acolhendo a defesa indireta sustentada por Chong Bok Son e por Unibanco
AIG Seguros S/A, nesta ação proposta por Silva Neto Comércio e Transporte
Retalhista e Rodoviário de Derivados de Petróleo Ltda, na forma do art. 267, IV, e §3º,
do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das despesas processuais, e honorários
ao procurador da litisdenunciada, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais) - Art 20,
§4º, CPC, considerada a complexidade da causa, o tumulto no processo e fato de ter
o curador do revel desde logo apontado o caminho defensivo mais convincente,
aproveitado pela litisdenunciada.

Ao curador do réu revel fixo a remuneração em 5 URHs".
Foi aforado Recurso de Apelação Cível (fls. 211-218) por Silva Neto

Comércio e Transporte Retalhista e Rodoviário de Derivados de Petróleo Ltda, que
teceu argumentação e concluiu requerendo a anulação da sentença, diante da
inexistência de irregularidade processual. Requereu que fosse apreciado o mérito da
questão ou que fosse remetido o processo ao juízo a quo para a análise do mérito.
Caso fosse alcançada a procedência do mérito, pleiteou que fosse imputada a
responsabilização da Seguradora.

Regularmente preparado, a tempo e modo, ascenderam os autos a esta
Instância.

É o relatório.

VOTO

Da admissibilidade:
Presentes os pressupostos legais o recurso é conhecido.
Do julgamento:
Das preliminares:
Alega o apelante que a sentença deve ser reformada vez que regular a

composição do pólo passivo da demanda.
Para tanto argumenta que, em decisão interlocutória, o Magistrado de

Primeiro Grau extinguiu o processo relativamente a Antônio Carlos Slusar e admitiu a
citação de Chong Bok Son e que desta decisão não houve recurso tempestivo.

Labora em equívoco o ora apelante vez que, na primeira oportunidade
que teve de se manifestar nos autos, o Curador nomeado ao réu revel (Chong Bok
Son) arguiu a nulidade de modificação do pólo passivo da demanda, após a citação
do réu originalmente demandado, o que foi também arguido pela litisdenunciada em
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tempo oportuno.
A substituição dos integrantes do pólo passivo da demanda é possível

somente se "À falta de impugnação direta, entende-se que a parte contrária consentiu
na substituição processual. Não se alteram, porém, as partes originárias se houver
impugnação e for aceita" (RJTJESP 131/354).

Esse não é o caso dos autos pois ambos os litigantes, arrolados no pólo
passivo da demanda após a citação, se insurgiram contra a modificação
extemporânea.

Ademais, a decisão que permitiu a substituição dos integrantes no pólo
passivo da demanda não pode subsistir pois, sobre o tema já decidiu o STJ:

Ao proclamar a ilegitimidade passiva do réu indicado pelo autor, não pode o
juiz, de ofício, determinar a inclusão no processo de quem segundo seu
entendimento, é parte legítima passiva para a ação proposta (CC 33045, Rel. Min.
Castro Filho, j. em 27-8-2003, DJU 22-9-2003).

Na mesma senda, o Código de Processo Civil condiciona a substituição
processual do cedente ao consentimento da parte contrária (art. 42, § 1º), em razão
da estabilidade subjetiva verificada após a angularização da lide, que ocorre com a
citação.

Acrescente-se que, tendo em vista a natureza de ordem pública que
reveste as condições da ação, dentre as quais, a legitimidade passiva ad causam,
referidas condições podem ser reconhecidas a qualquer tempo e grau de jurisdição,
independentemente de argüição pelas partes, nos moldes do § 3º do art. 267 do
Código de Processo Civil.

Veja-se o que dispõe o dispositivo supra:
Art. 267. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito:
[...]
VI – quando não ocorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade

jurídica do pedido, a legitimidade das partes e o interesse processual;
[...]
§ 3 º. O juiz conhecerá de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição,

enquanto não proferida a sentença de mérito, da matéria constante dos ns. IV, V e
VI; todavia, o réu que a não alegar, na primeira oportunidade em que lhe caiba falar
nos autos, responderá pelas custas de retardamento.

Pacificado está o entendimento do STJ relativamente ao tema:
As questões de ordem pública referentes às condições da ação e aos

pressupostos processuais podem ser conhecidas de ofício pelos Tribunais de
segundo grau. Precedentes (REsp 279295/SP, Rel. Min. Jorge Tadeo Flaquer
Scartezzini).

Não é outro o entendimento desta egrégia Corte:
Por envolver matéria de ordem pública, a fiscalização da existência das

condições da ação, como possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir e
legitimidade de partes, pode ser exercida de ofício, ainda que em sede recursal
(Agravo de Instrumento n. 2005.016784-8, rel. Des. Nicanor da Silveira, j. em
27-10-2005).

Ainda:
Encontrando-se ausente uma das condições da ação – a legitimidade de parte
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–, impunha-se efetivamente ao magistrado sentenciante que determinasse a extinção
do processo sem análise do seu mérito, consoante o disposto no art. 267, do Código
de Processo Civil (Apelação Cível n. 2002.017206-0, Des. Dionízio Jenczak, j. em
4-2-2005).

Por fim, tendo em vista a ilegitimidade passiva da parte, não é possível o
prosseguimento do feito com a substituição do pólo passivo. Veja o seguinte julgado
desta Corte que justifica tal assertiva e se amolda, mutatis mutandis, ao caso em tela:

EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO.
HOMONÍMIA. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO
CONTRA O VERDADEIRO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

A ilegitimidade passiva do executado é causa de extinção do processo,
inadmitida a substituição processual pelo verdadeiro devedor (Apelação Cível n.
2006.028885-3, rel. Des. Newton Janke, j. em 17-5-2007).

E do corpo do acórdão:
A ilegitimidade de parte é causa de extinção do processo (art. 267, VI, CPC),

inadmitido-se a substituição processual, cujo cabimento está delimitado nos arts. 42
e seguintes do estatuto processual.

Assim sendo, diante da fundamentação acima, nega-se provimento ao
apelo, mantendo-se íntegra a decisão objurgada.

Do mérito:
Tendo havido o reconhecimento do improvimento do recurso por

questão preliminar, desnecessária se faz a fundamentação sobre o mérito da ação.

DECISÃO

Nos termos do voto do relator, esta Primeira Câmara de Direito Civil, à
unanimidade, resolveu conhecer do recurso e negar-lhe provimento.

O julgamento, realizado nesta data, foi presidido pelo Exmo. Sr.
Desembargador Carlos Prudêncio, com voto, e dele participou o Exmo. Sr.
Desembargador Carlos Adilson Silva.

Florianópolis, 18 de maio de 2010.

Stanley da Silva Braga
RELATOR
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