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PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

A C O R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL nº 0003010-27.2014.815.0371
ORIGEM    : 5ª Vara da Comarca de Sousa
RELATOR    : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE :DAESA-Departamento  de  Água,  Esgotos  e  Saneamento
Ambiental
ADVOGADO  : Stanley Figueiredo de Lima Holdrado
APELADO     :  Estevão Ferreira Neto
ADVOGADO  : José Alves Formiga.

PROCESSUAL CIVIL  – Apelação  Cível  -
Ação de cobrança - Extinção sem resolução
de mérito – Emenda Inicial - Manifestação
da  promovente  –   Petição  juntada  após
publicação da sentença – Erro da secretaria
–  Princípios  da  ampla  defesa  e  do
contraditório – Nulidade – Recurso provido.

− A  não  observância  de  petição
apresentada implica ofensa aos princípios
da ampla defesa e do contraditório,  razão
pela qual  deve ser cassada a sentença a
fim  de  que  seja  examinado  o  pedido,
apresentado oportunamente, porém juntado
aos autos após a prolação da sentença, por
equívoca da serventia.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Tribunal  de  Justiça,  por  votação  uníssona,  dar  provimento  ao  recurso,
anulando a sentença e determinando o prosseguimento normal do feito, nos
termos do voto do Relator.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
DAESA-DEPARTAMENTO  DE  ÁGUA,  ESGOTOS  E  SANEAMENTO
AMBIENTAL,  irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de
cobrança, movida em face de LAVA JATO, na qual o MM. Juiz de Direito da 5ª
Vara da Comarca de Sousa, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Nas  suas  razões,  o  recorrente  narra  que,
após certidão emitida pelo servidor do Cartório “a quo”, atestando sua inércia
quanto à  determinação do  magistrado para que emendasse a  exordial  no
prazo de 10 (dez) dias, foi proferida sentença de indeferimento da inicial.

Sustenta que a referida certidão foi emitida
equivocadamente,  uma  vez  que  apresentou  resposta  ao  despacho  do
magistrado dentro do prazo, sendo que, segundo afirma, a petição foi juntada
aos autos depois de proferida a decisão de extinção do feito sem resolução de
mérito.

Com  essas  considerações,  pugna  pelo
provimento do recurso, a fim de que seja anulada a sentença vergastada.

Contrarrazões às fls. 136/139.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou desprovimento do apelo (fls. 145/147).

É, no essencial, o relatório.

V O T O

Presentes  os  pressupostos  de
admissibilidade, conhece-se do intento recursal.

Noticiam  os  autos  que  na  audiência  de
instrução e julgamento ocorrida no dia 23 de setembro de 2015 (fl. 114), o juiz
de piso determinou que o promovente, no prazo de 10 (dez) dias, emendasse
a inicial no sentido de qualificar corretamente a promovida.

Ora,  tendo  sido  o  autor  intimado  em
audiência no dia 23 de setembro de 2015 (quarta-feira), o prazo concedido
pelo magistrado para o cumprimento do despacho encerrou-se no dia 05 de
outubro de 2015 (segunda-feira).
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À fl.  119  dos  autos,  verifica-se  que  autor
protocolizou petição no dia 05 de outubro de 2015, sendo que, a referida peça
foi juntada aos autos somente no dia 26 de outubro do mesmo ano (fl. 119-v),
após ter  sido prolata a sentença (fls.  117/118-v)  que indeferiu a inicial,  ao
fundamento de que o promovente não cumpriu a diligência determinada em
audiência.

Desse modo, em que pese a apresentação
oportuna  da  resposta,  não  foi  a  petição  apreciada  pelo  juiz  de  piso,  que
proferiu sentença antes de analisar  o  pedido do autor.  Vale dizer:  embora
tenha agido com diligência processual, o recorrente foi prejudicado em virtude
de  erro  da  serventia,  porquanto  a  suposta  ausência  de  cumprimento  da
diligência influenciou a sentença vergastada.

Como  se  sabe,  a  não  observância  de
petição apresentada para a solução do litígio implica ofensa aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, consagrados no inciso LV do artigo 5º da
Constituição da República Federativa do Brasil. Por consequência, forçosa a
cassação da sentença.

Nesse  sentido,  já  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ERRO  DA  SECRETARIA  JUDICIAL
RECONSIDERAÇÃO.  ERRO  MATERIAL.
POSSIBILIDADE  DE  RETIFICAÇÃO  DE  OFICIO  1.
Havendo  erro  por  parte  da  Secretaria  Judicial  desse
Superior  Tribunal  de  Justiça  quando  da  juntada  do
recurso interposto tem pestivamente via fac símile mas
não acostado aos autos, impõe-se a reconsideração da
decisão  e  não  conheceu  do  agravo  regimental  por
intempestividade  .  Embargos  acolhidos.  Agravo
regimental  desprovido."  (EDcl  no  AgR:  no  REsp  4
7.147/RN  .  MIN.  LAURITA  VAZ  QUINTA  TURMA,
julgado em 18-8-200, 3-10-2005 p.311).

Sobre  a  matéria,  não  é  o  entendimento
desta Corte de Justiça. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA
-  FORNECIMENTO  DE  MATERIAIS  DE
CONSTRUÇÃO  -  DECRETAÇÃO  DA  REVELIA  DO
RÉU  E  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -
IRRESIGNAÇÃO -CONTESTAÇÃO PROTOCOLIZADA
TEMPESTIVAMENTE  -  JUNTADA  AOS  AUTOS
POSTERIOR  À  SENTENÇA  -  AFRONTA  AOS
PRINCÍPIOS  DA  AMPLA  DEFESA  E  DO
CONTRADITÓRIO  -  NULIDADE  EVIDENCIADA
-PROVIMENTO.  -  A  contestação  protocolizada
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tempestivamente  não  juntada  aos  autos  por  erro  do
cartório. acarreta manifesto prejuízo processual ao réu,
uma vez  que  suas  alegações  de  fato  e  de  direito  nã3
foram  devidamente  analisadas,  o  que  configura
cerceamento de defesa, fato que conduz à nulidade da
sentença  proferida.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  03120070016832001,  3ª  Câmara  Cível,
Relator Márcio Murilo da Cunha Ramos , j. em 20-08-
2009).

Com efeito, a r.  sentença com supedâneo
em evidente erro, perpetrado no sistema administrativo do juízo, não pode
prejudicar a parte.

Por  todas  essas  razões,  em consonância
com  a  jurisprudência,  e  tudo  mais  que  dos  autos  constam,  conheço  do
recurso para lhe  DAR PROVIMENTO, no sentido de declarar a nulidade da
sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à instância de origem, a
fim de que seja considerada e apreciada a petição e os documentos de fls.
119/121.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 14 de junho de 2016.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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