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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0002988-54.2013.815.2003.
ORIGEM: 5ª Vara Regional de Mangabeira.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Damiana Tomaz de Lima.
ADVOGADA: Giovana Deininger de Oliveira.
APELADO: Alex Gomes Mendes.
ADVOGADO: Antônio Rodrigues dos Santos Júnior. 

EMENTA: AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C OFERTA DE ALIMENTOS.
REVELIA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  DIREITO
INDISPONÍVEL.  AUSÊNCIA  DE  VÍCIOS  INSANÁVEIS.  INTERESSE  DE
RENOVAÇÃO  DA  FASE  INSTRUTÓRIA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1.  Não  existindo  vícios  capazes  de  contaminar  a  sentença  proferida,  bem  como
evidenciado apenas o interesse de restabelecer a fase instrutória do processo, para que
sejam revolvidas questões fáticas, deve ser mantida a sentença.

2. Desprovimento do apelo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação n.º
0002988-54.2013.815.2003,  em  que  figuram  como  partes  Alex  Gomes  Mendes  e
Damiana Tomaz de Lima.

ACORDAM os eminentes Desembargadores integrantes da Egrégia Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto
do relator, negar provimento à Apelação.

VOTO.

Damiana Tomaz de Lima interpôs Apelação contra Sentença prolatada pelo
Juízo da 5ª Vara Regional de Mangabeira, nos autos da Ação de Divórcio c/c Oferta de
Alimentos, contra si ajuizada por Alex Gomes Mendes, que julgou procedente o pedido
de divórcio do casal e a condenou ao pagamento das custas processuais, com observân-
cia do disposto no artigo 12, da Lei 1.060/50.

Em suas razões, f. 33/35, arguiu que a matéria objeto dos autos versa sobre di-
reitos indisponíveis e, por isso, mesmo sendo revel, não incidem os efeitos da revelia, e
em consequência era imperativo que o Juiz a quo tivesse realizado a instrução proces-
sual, uma vez que não se aplica a presunção de veracidade sobre os fatos narrados na
petição inicial. Suscitou, também, inexistir motivo para a decretação do divórcio do
casal, porquanto ainda mantém vida conjugal com Apelado.

Postulou pelo provimento do Apelo, para que seja anulada a Sentença e os au-
tos retornem à primeira instância para realização da instrução processual. 



Intimado  para  contrarrazoar,  o  Apelado  concordou  com os  argumentos  do
apelo, f. 43/44.

O Ministério Público da Paraíba manifestou-se nos autos, f. 49/51, opinando
pelo conhecimento e provimento do recurso,  para que seja decretada a nulidade da
sentença guerreada e determinado o prosseguimento da instrução processual no Juízo
de primeiro grau. 

É o relatório.

O Apelo é tempestivo e o preparo foi dispensado, uma vez que a Apelante é
beneficiária  da  gratuidade  processual,  f.  30/31.  Presentes  os  demais  requisitos  de
admissibilidade, conheço do Recurso.

A Apelante pretende a anulação da sentença, sob o argumento de que versando
a matéria dos autos sobre direitos indisponíveis, não incidem os efeitos da revelia que
lhe foi decretada, em consequência, indispensável que o Juiz a quo tivesse realizado a
instrução processual antes de sentenciar.

As razões do apelo não se sustentam, uma vez que não é obrigatório que o
magistrado, na condução do processo, realize a fase de instrução, quando entenda já
existirem  nos  autos  argumentos  e  provas  suficientes  à  formação  do  seu  livre
convencimento motivado, CPC, 131,1 porquanto desnecessário prolongar a tramitação
do feito, podendo julgar o processo no estado em que se encontra, CPC, 330, I.

Todo o procedimento foi respeitado e o Juiz  a quo, ao proferir a sentença,
destacou a natureza dos direitos envolvidos e  a inaplicabilidade do artigo 319, por
força  do  inciso  II,  do  art.  320,  ambos  do  CPC,2 analisando  o  pleito  segundo  os
argumentos e provas existentes nos autos. 

A Apelante  também  não  manifestou  nas  razões  do  apelo  a  existência  de
prejuízos oriundos da sentença, que pudessem ser sanados mediante a realização da
instrução processual, demonstrou apenas sua intenção de restabelecer a fase instrutória
para provocar novo debate sobre as questões fáticas. 

Assim,  apesar da manifestação do Ministério Público favorável ao pleito, f.
49/51, mostra-se inviável o acolhimento do apelo, uma vez não há vícios capazes de
contaminar a sentença, razão pela qual a mantenho em todos os seus termos. 

Isto posto, conhecida a Apelação, no mérito, nego-lhe provimento.

1Art. 131. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos,
ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o
convencimento

2Art. 319. Se o réu não contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo autor.

Art. 320. A revelia não induz, contudo, o efeito mencionado no artigo antecedente:

I - se, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - se o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - se a petição inicial não estiver acompanhada do instrumento público, que a lei considere
indispensável à prova do ato.



É o voto.

Presidiu  o julgamento,  realizado na sessão ordinária  de  27 de  janeiro  de
2015,  com  voto,  o  Exm.°  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  dele
participando, além de mim, Relator, o Exm.° Des. João Alves da Silva. Presente à
sessão  a  Exm.ª  Procuradora  de  Justiça  convocada  Marilene  de  Lima  Campos
Carvalho.

Gabinete no TJPB em João Pessoa, 28 de janeiro de 2015.

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


