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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000918-52.2010.815.1071

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Antonio Pereira Rafael – Adv.: Antonio Gabinio Neto.

Apelada: Banco do Nordeste do Brasil S/A – Adv.: David Sombra Peixoto.

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE 
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.  IMPUG-
NAÇÃO INTEMPESTIVA. CONVERSÃO DO FEI-
TO EM DILIGÊNCIA. SENTENÇA. APELO. PRE-
LIMINAR. NULIDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO 
A DISPOSITIVO LEGAL. ACOLHIMENTO. PRO-
VIMENTO DO APELO.
–Conforme dicção legal (art. 740, do CPC), re-
cebidos os embargos, será o exequente ouvi-
do no prazo de 15 (quinze) dias e, caso estes 
sejam apresentados tempestivamente, o juiz 
julgará imediatamente o pedido (art. 330) ou 
designará audiência de conciliação, instrução e 
julgamento, proferindo sentença no prazo de 
10 (dez) dias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
acolher  a  preliminar  de  nulidade  processual,  nos  termos  do  voto  do 
relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Antonio 
Pereira Rafael (fls. 104/111), hostilizando sentença oriunda do juízo da 
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Comarca  de  Jacaraú  (fls.  100/102),  proferida  nos  autos  de  Ação  de 
Embargos do Devedor, movida em face do Banco do Nordeste do Brasil 
S/A, ora apelado.

Sentenciando  o  feito,  o  magistrado  a  quo julgou 
improcedente  o  pedido  inicial,  por  reconhecer  a  existência  de  dívida 
contraída pelo embargante.

Inconformado, o apelante recorreu, pedindo a reforma 
da sentença, alegando preliminarmente, nulidade processual em razão da 
intempestividade da impugnação ofertada pelo banco apelado. No mérito, 
afirmou estar com as suas obrigações contratuais em dia.

O  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A  ofertou 
contrarrazões (fls. 115/120).

Em  parecer,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo 
acolhimento da preliminar, deixando de se pronunciar sobre o mérito da 
demanda (fls. 128/132).

É o relatório.

V O T O

Preliminar:  nulidade  processual  – 

intempestividade da impugnação aos embargos apresentados pelo 

Banco do Nordeste do Brasil S/A

No  caso  sob  análise,  oferecidos  os  embargos  do 

devedor (fls. 02/05), foi determinada a intimação do embargado (fl. 41), 

sendo esta publicada em 22 de fevereiro de 2011 (terça-feira). Assim, o 

prazo de 15 dias (art. 740, do CPC) iniciou-se em 23 de fevereiro daquele 

ano (quarta-feira), tendo o seu término em 09 de março de 2011.

Todavia,  o  embargado  ofertou  duas  petições  de 

impugnação aos embargos, a primeira no dia 10/03/2011 e a outra no dia 

16/03/2011,  conforme  certidão  de  fl.  57,  configurando  evidente 
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intempestividade do ato processual.

Muito embora a não apresentação da impugnação no 

prazo  não  configure  os  efeitos  da  revelia,  conforme  pacífica 

jurisprudência, o fato é que deveria o magistrado  a quo, ao verificar a 

intempestividade  da  impugnação  certificada  nos  autos,  ter  proferido 

sentença,  julgando  o  feito  imediatamente,  ou  designar  audiência  de 

conciliação, instrução e julgamento, e não converter o feito em diligência 

para que o embargado procedesse a uma emenda de sua petição (fl. 64), 

pois não há previsão legal para tal.

Art.  740.  Recebidos  os  embargos,  será  o 

exeqüente  ouvido  no  prazo  de  15  (quinze) 

dias; a seguir, o juiz julgará imediatamente o 

pedido (art.  330)  ou  designará  audiência  de 

conciliação,  instrução  e  julgamento,  proferindo 

sentença  no  prazo  de  10  (dez)  dias.  (Redação 

dada pela Lei nº 11.382, de 2006).

É  exatamente  neste  ponto  em  que  se  encontra  a 

nulidade  da  sentença,  uma  vez  que  o  magistrado  sentenciante  não 

obedeceu ao mandamento legal, motivo pelo qual deve a preliminar ser 

acolhida parcialmente.

Deve-se  ressaltar,  ainda,  que  o  magistrado  a  quo 

proferiu a sentença após considerar documentos posteriormente juntados 

pelo embargado (fls. 71/80), acarretando evidente nulidade processual.

Isto  posto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE  NULIDADE 

PROCESSUAL para anular todos os atos processuais praticados a partir da 

fl. 64, uma vez que o procedimento adotado pelo magistrado sentenciante 

violou disposição legal e determino o retorno dos autos ao juízo  a quo 

para adotar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.
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Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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