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DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE
OBRIGAÇÃO PARA ENTREGA DE COISA
CERTA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM
JULGAMENTO  DO  MÉRITO  –
IRRESIGNAÇÃO –  ALEGAÇÃO  DE
PETIÇÃO PROTOCOLOADA ANTERIOR À
DECISÃO SINGULAR –  OCORRÊNCIA –
AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  –
CERCEAMENTO  DE  DEFESA
CARACTERIZADO  –  MATÉRIA  DE
ORDEM  PÚBLICA  –  ACOLHIMENTO  –
INCIDÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT, DO
CPC -  RECONHECIMENTO DE OFÍCIO –
MÉRITO PREJUDICADO.

-  “Considerando  que  a  parte  Autora
regularizou  sua  representação  processual
três meses antes da sentença de extinção
do  feito  por  abandono,  não  pode  ser  ela
prejudicada pela inércia do cartório judicial
em  juntar  aos  autos  respectiva  petição,
sendo imperiosa a cassação da decisão, e
o retorno dos autos à origem para normal
prosseguimento.  (TJ-SC,  Relator:  Paulo
Roberto  Camargo  Costa,  Data  de  Julgamento:
03/07/2013,  Terceira  Câmara  de  Direito
Comercial Julgado)”

    Vistos, etc.,
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Trata-se de apelação cível interposta por José Wellington
Roberto em face da decisão singular de fls. 447/448, nos autos da ação
de obrigação para entrega da coisa certa, extinguiu o feito por abandono
de  causa,  nos  moldes  do  art.  267,  II,  do  CPC,  por  encontrar-se
paralisado por mais de um ano.

Nas razões recursais, o apelante alega que foi atendida a
intimação para constituir  novo patrono, peticionando nos autos,  porém
esta  foi  juntada  pelo  cartório  a  destempo,  o  que  impossibilitou  o
magistrado  a quo  de tomar  ciência  do cumprimento  da diligência.  Ao
final, pugna pelo provimento do recurso inserto, para que seja reformada
a sentença de primeiro grau, com o prosseguimento do feito, fls. 453/456.

Contrarrazões não apresentadas, fl. 623.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria da Justiça opinou
pelo provimento do recurso, fls. 629/630.

É o relatório.

Decido.

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelante, peticionou
ao  magistrado  singular,  requerendo  habilitação  do  seu  novo  patrono
legal, bem como vistas dos autos pelo prazo de 05 dias, com o fito de
melhor inteirar-se acerca da matéria em questão.

Ocorre,  que  a  petição,  datada  em  19  de  outubro  de
2009 foi  juntada  em 05/02/2010,  fl.  448v.,  a  posteriori da  sentença
proferida de extinção do processo sem julgamento do mérito, essa
última  datada  em  16  de  dezembro  de  2009, sem  sequer  ter  sido
apreciado o pedido de habilitação e vistas, ou seja, caracterizando, de
forma clara, o cerceamento de defesa do apelante, que teve seu direito
tolhido ao ver que sua demanda não teve prosseguimento, por motivos
que não dera causa.

Sendo assim, cumpre analisar a questão de ordem pública

presente nos autos em estudo.

O fato do magistrado não apreciar a petição de habilitação
e  vistas  do  representante  legal  da  parte  autora,  e  sentenciar  com
extinção sem julgamento do mérito, enseja a anulação da decisão, por
ofensa ao preceito basilar do cerceamento de defesa, já que o MM Juiz
silenciou a este respeito, não dando à parte a oportunidade pleiteada.

Com efeito, nota-se que houve um atropelo na marcha
processual.

Nesse sentido:
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE
NULIDADE  DO  ACÓRDÃO  QUE  JULGOU  O
RECURSO  DE  APELAÇÃO
CÍVEL.CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
ADVOGADO  QUE  APRESENTOU
SUBSTABELECIMENTO  E  QUE  NÃO  FOI
DEVIDAMENTE  INTIMADO  DO  DEFERIMENTO
DO  PEDIDO  DE  VISTAS.NULIDADE  DO
JULGAMENTO  E  DOS  ATOS  PROCESSUAIS
SUBSEQUENTES.  NOVO  JULGAMENTO.
EMBARGOS  ACOLHIDOS.  (Processo:EXSUSP
1033286201  PR  1033286-2/01  -
Relator(a):Dartagnan Serpa Sa - Órgão Julgador:
9ª Câmara Cível - DJ: 19/03/2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
SENTENÇA  DE  EXTINÇÃO  DO  FEITO  POR
ABANDONO, EM FACE DA INÉRCIA DA AUTORA
EM  REGULARIZAR  SUA  SITUAÇÃO
PROCESSUAL.  PETIÇÃO  COM  PROCURAÇÃO
CONSTITUINDO  NOVA  ADVOGADA,
PROTOCOLADA  TRÊS  MESES  ANTES  DA
SENTENÇA,  E  NÃO  EXAMINADA  PELO  JUIZ  A
QUO.  JUNTADA  EXTEMPORÂNEA  PELO
CARTÓRIO  JUDICIAL.  ABANDONO  NÃO
CONFIGURADO.  RECURSO  PROVIDO.
SENTENÇA  CASSADA.  Considerando  que  a
parte  Autora  regularizou  sua  representação
processual  três  meses  antes  da  sentença  de
extinção do feito por  abandono,  não pode ser
ela prejudicada pela inércia do cartório judicial
em juntar aos autos respectiva petição,  sendo
imperiosa a cassação da decisão,  e  o  retorno
dos  autos  à  origem  para  normal
prosseguimento.  Grifo nosso (TJ-SC   , Relator:
Paulo  Roberto  Camargo  Costa,  Data  de
Julgamento:  03/07/2013,  Terceira  Câmara  de
Direito Comercial Julgado)

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput, do CPC, de
ofício, reconheço o cerceamento de defesa, anulando a sentença de
fls. 447/448, ficando prejudicado o mérito da apelação interposta.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

P. I.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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