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APELAÇÃO.  AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.  PROCEDÊNCIA.
APLICAÇÃO  DA  REVELIA  EM  DECORRÊNCIA  DE
CERTIDÃO  CARTORÁRIA  EQUIVOCADA.  EXPEDIÇÃO
DE  DOIS  MANDADOS  CITATÓRIOS.  JUNTADA  DE
APENAS  UM.  PRAZO  PARA  CONTESTAR  NÃO
DECORRIDO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
ANULAÇÃO,  EX OFFICIO,  DO PROCESSO A PARTIR DA
DECRETAÇÃO DA REVELIA. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA RETOMADA DA TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL.  ARTIGO  932,  III,  DO  CPC.  RECURSO
PREJUDICADO.

-  Verificando-se  que  a  revelia  foi  decretada  em  razão  de
certidão cartorária, que, equivocadamente, atestou a ausência
de defesa, mesmo restando pendente a juntada de mandado
de  citação  expedido  nos  autos,  imperiosa  a  decretação  da
nulidade,  pelo  cerceamento  de  defesa,  com  o  retorno  dos
autos  ao  juízo  de  origem,  para  retomada  da  tramitação
processual.

- Segundo o artigo 932, III, do CPC, “Incumbe ao relator não
conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não
tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão
recorrida”.



RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pela  Imperial
Construções Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca
de João Pessoa nos autos da ação de indenização por danos morais promovida por
Zuleide Ermira de Souza em face da recorrente e de Marcos Guimarães, que julgou
procedente o pedido autoral.

Aduz a recorrente, em suma, a ausência de sua regular citação,
sua  ilegitimidade  passiva,  a  tempestividade  da  sua  contestação,  bem  como  a
nulidade da sentença que a desconsiderou.

Afirma que a ação foi promovida contra a Imperial Construções
e contra a pessoa física do Sr. Marcos Guimarães, que não representa a empresa, não
possuindo qualquer autorização para receber citações em nome da aludida firma.

Historia  fatos  processuais,  relatando  que  o  único  mandado
expedido  foi  para  citação  da  Imperial  Construções  Ltda.,  mas  foi  irregularmente
cumprido na pessoa do Sr. Marcos Guimarães, que não representa a empresa; que no
mandado  de  citação  constou  o  endereço  do  Sr.  Marcos  Guimarães  que  não  se
confunde com o endereço da empresa;  que o mandado recebido pelo  Sr.  Marcos
Guimarães foi expedido para citação da Imperial Construções e não para citação da
pessoa física do segundo promovido.

Argumenta  que embora  não  tenha  sido  regularmente  citada,
compareceu espontaneamente em juízo com a apresentação da contestação de fls.
49/60, apontando equívoco na certidão cartorária de fl. 47 que se refere a apenas um
dos promovidos, desconsiderando o litisconsórcio passivo.

Reforça  a  tempestividade  das  contestações  apresentadas,
sustentando que a revelia não poderia ter sido decretada, acarretando prejuízos a
parte promovida, uma vez que as teses de defesa não foram apreciadas pela sentença
combatida, notadamente a ilegitimidade passiva nelas aventada.

Acrescenta que a promovente, ora apelada, tinha conhecimento
de que o seu proprietário e representante legal da empresa apelante era o Sr. Irlen
Braga  dos  Guimarães  a  quem  atribuiu  falsamente  a  prática  do  suposto  esbulho
possessório, que, consoante provas dos autos, apontam que tenha sido praticado por
ordem do Sr. Marcos Guimarães, na época síndico do condomínio, por força do que
fora decidido pela Assembleia Geral do Condomínio, em razão da inadimplência da
apelada.



Pugna,  ao  final,  pela  nulidade  da  sentença,  para  outra  ser
prolatada  em  seu  lugar,  considerando  os  argumentos  contidos  nas  defesas
tempestivas,  ou  por  sua  reforma,  acolhendo-se  a  sua  ilegitimidade  passiva,
excluindo-a da relação processual ou julgando improcedente a ação

Contrarrazões  às  fls.  171/174,  suscitando  preliminarmente  a
intempestividade da insurgência e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo
169, § 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do CPC/2015. 

É o relatório.

DECIDO

Ressalte-se, de início, que o exame do recurso resta prejudicado,
em face de manifesta nulidade ocorrida no processo.

Do  compulsar  dos  autos,  depreende-se  que  a  demanda  foi
proposta em desfavor da Imperial Construções Ltda., pessoa jurídica e do Sr. Marcos
Guimarães,  pessoa  física,  em  virtude  de  suposto  esbulho  praticando  contra  a
promovente.

Inclusive foram expedidos 02 (dois) mandados de citação em
13/03/2014,  o  mandado  001  para  citação  do  réu  Imperial  Construções  Ltda.  e  o
mandado 002 para citação do terceiro Marcos Guimarães,  consoante infere-se das
movimentações processuais ns. 005 e 006 e dos mandados expedidos no processo,
por consulta realizada ao SISCOM.

Ademais,  das  certidões  de  fls.  36v  (juntada)  e  42
(desentranhamento)  e,  ainda,  do  Ofício  nº  097/2014,  encaminhando os  mandados
desentranhados à Central para devido cumprimento (fl.  43),  também percebe-se a
pluralidade dos expedientes, posto que fazem referência a “mandados”.

Contudo, apenas foi juntado aos autos o Mandado de Citação
do Sr.  Marcos  Guimarães  (fls.  43v/46),  não  havendo qualquer  registro  processual
sobre a juntada do primeiro mandado de citação expedido, direcionado a Imperial
Construções Ltda., ou ainda, justificativa de sua exclusão do sistema.

Verifica-se,  também,  que  após  a  citação  do  Sr.  Marcos
Guimarães,  a  escrivania certificou em 08/09/2014 (fl.  47),  que não foi  apresentada
defesa,  razão  pela  qual,  à  fl.  89,  a  magistrada  a  quo decretou  a  revelia  da  parte



promovida, inobstante a não juntada do primeiro mandado citatório.

Ocorre que mesmo sem a juntada acima referida,  a  Imperial
Construções Ltda. apresentou contestação  e documentos (fls. 49/71)  em 11/09/2014.
Já o segundo promovido, Sr. Marcos Guimarães, apresentou sua defesa (fls. 72/81)
em  12/09/2014.  Os  promovidos  possuem  procuradores  distintos,  consoante  se
depreende das procurações acostadas às fls. 61 e 81.

Observa-se,  também, que a magistrada de base, ao prolatar a
sentença, não considerou as defesas apresentadas pelos promovidos, por terem sido
consideradas extemporâneas, pela aplicação da revelia.

Pois bem. À época da decretação da revelia, 28/01/2015, estava
em vigor o CPC/1973 e, portanto, deveria ter sido observada a regra do art. 191, do
antigo codex, que assim dispunha:

“Art.  191.  Quando  os  litisconsortes  tiverem  diferentes
procuradores,  ser-lhes-ão contados em dobro os prazos para
contestar, para recorrer e, de modo geral, para falar nos autos.” 

De igual forma, a contagem do prazo deveria ter obedecido às
prescrições do art. 241, III, do revogado diploma processual, ou seja, da juntada do
último mandado citatório cumprido, in casu:

“Art. 241. Começa a correr o prazo: (…) III - quando houver
vários réus, da data de juntada aos autos do último aviso de
recebimento ou mandado citatório cumprido;”

Sendo  assim,  por  não  serem  consideradas  as  regras  acima,
claramente se vislumbra o equívoco da Escrivania ao certificar que decorrera o prazo
sem que o promovido tivesse apresentado defesa.

Dessa forma, considerando-se que restava pendente a juntada
de um mandado de citação, o prazo para contestar nunca começou a correr de fato,
não havendo motivo para decretação da revelia.

Nesse sentido, as decisões:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL  CIVIL.
LITISCONSORTE PASSIVO. PROCURADORES DIFERENTES.
ART. 191 DO CPC. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO 1



- Litisconsortes patrocinados por procuradores diferentes têm
direito ao prazo em dobro para contestar, a teor do disposto no
art.  191  do  CPC.  2  -  O  prazo  para  apresentar  contestação
começa a correr da juntada aos autos do último mandado de
citação, devidamente cumprido (CPC, art. 241, III). 3 - Agravo
de Instrumento a que se dá provimento para afastar a decisão
que decretou a revelia das Rés.” (TRF-2 - AG: 201202010210475 ,
Relator: Desembargador Federal ALEXANDRE LIBONATI DE
ABREU,  Data  de  Julgamento:  03/07/2013,  OITAVA  TURMA
ESPECIALIZADA, Data de Publicação: 10/07/2013)

“PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO.  REVELIA.  INOCORRÊNCIA.
PRAZO  PARA  CONTESTAR  QUE  SE  INICIA  COM  A
JUNTADA  DO  ÚLTIMO  MANDADO  DE  CITAÇÃO.
LITISCONSORTES  COM  PROCURADORES  DISTINTOS.
PRAZO EM DOBRO. ACERTO DA DECISÃO. A revelia, como
se  sabe,  é  um  ato-fato  processual  que  consiste  na  não
apresentação  de  contestação  no  prazo  legal.  É  a  chamada
contumácia passiva. Dispõe o art. 241 do Código de Processo
Civil que quando houver vários réus, o prazo para contestação
começará a correr da data da juntada aos autos do último aviso
de recebimento ou mandado citatório cumprido. Por se tratar
de litisconsórcio passivo em que os réus possuem advogados
distintos, o prazo para apresentar a contestação é contado em
dobro  na  forma  do  art.  191  do  Código  de  Processo  Civil.
Recurso  manifestamente  improcedente,  ao  qual  se  nega
seguimento,  com  fulcro  no  art.  557,  do  Código  de  Processo
Civil.  (TJ-RJ  -  AI:  00009897920158190000  RJ  0000989-
79.2015.8.19.0000,  Relator:  DES.  LINDOLPHO  MORAIS
MARINHO, Data de Julgamento: 13/01/2015, DÉCIMA SEXTA
CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 21/01/2015 14:40)

Ressalte-se, ainda, que a sentença não analisou os argumentos
elencados nas peças de defesa, os quais poderiam ter influenciado no deslinde da
demanda. Não bastasse isso, os pleitos exordiais foram atendidos, o que demonstra
grave prejuízo a parte promovida.

Na  hipótese,  houve  cerceamento  de  defesa  pela  decretação
irregular da revelia e a consequente desconsideração das peças contestatórias.



Tratando-se  o  cerceamento  de  defesa  de  matéria  de  ordem
pública, não há óbice ao seu reconhecimento de ofício, nos termos da jurisprudência
desta Corte de Justiça, que adiante segue:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA DE  SEGURO
DPVAT.  SENTENÇA  QUE  JULGOU  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO  POR  NÃO  RESTAR  PROVADO  O  DIREITO
AUTORAL.  INEXISTÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  AUTOR
PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO  E  PARA PRODUZIR
PROVAS.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  CONFIGURADO.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  -  Vislumbro  cerceamento  de
defesa, que, embora não tenha sido alegado pela parte, pode ser
reconhecido  de  ofício,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem
pública, como defendeu o Ministro BENEDITO GONÇALVES,
no RMS 33.494/PR, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2012,
DJe  22/05/2012.  -  No  caso,  não  houve  intimação  da  parte
contrária  para  impugnar  a  contestação  nem,  tampouco,  para
informar  as  provas  que  pretendia  produzir.  Entretanto,  a
magistrada entendeu que o Autor não conseguiu provar suas
alegações.  Vê-se,  assim,  que  não  foi  oportunizada  a
possibilidade de produção dos elementos de prova, acarretando
cerceamento de defesa.  Se o próprio juízo entendeu que não
existiam  elementos  suficientes  para  demonstrar  o  direito
autoral, há de se presumir que eles seriam úteis no contexto da
lide, de modo que a ausência de intimação para produção de
provas  configura  cerceamento  de  defesa,  o  que  enseja  a
nulidade  do  processo  a  partir  do  ato  viciado.”  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00002953020148150171, -
Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 10-
04-2015)

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
DA PARTE  PARA ATENDIMENTO  DA ORDEM  JUDICIAL.
INDEFERIMENTO  DA  INICIAL.  DESCABIMENTO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURAÇÃO. MATÉRIA
DE  ORDEM  PÚBLICA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELO  PREJUDICADO.  -
Ocorre  cerceamento  do  direito  de  defesa  quando  existir
qualquer  limitação  indevida  à  produção  de  provas  ou
pronunciamento  nos  autos,  ensejando,  por  consequência,  a



nulidade do ato em virtude do que estabelece o art. 5º, LV, da
Constituição Federal. - Embora tenha havido determinação do
Juízo  a  quo  no  sentido  de  emendar  a  inicial,  não  foi
oportunizado à parte autora atender a referida ordem judicial,
haja vista não ter sido intimada tal finalidade. - Constatada a
ocorrência  de  cerceamento  do  direito  de  defesa,  deve  ser
anulada a sentença para que outra seja prolatada,  desta feita
observando o contraditório e a ampla defesa. Vistos.” (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00097583520148152001, -
Não  possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NOBREGA COUTINHO , j. em 27-02-2015

Com efeito, o processo deve ser anulado a partir da decisão que,
em razão do equívoco da certidão de fl. 47, decretou a revelia da parte promovida,
bem como os autos devem retornar ao juízo de origem, para que retomem a sua
regular tramitação com a devida apreciação das peças de defesa, inclusive com a
determinação de intimação do subscritor da contestação de fls. 49/60 para aposição
de assinatura.

No mais, devem ser sanadas as irregularidades constatadas na
numeração do processo, notadamente após a fl. 36 (salto na numeração), entre as fls.
146 e 147 (sem numeração) e às fls. 65/66 (em branco). 

Por fim, frise-se que o artigo 932, III,  do Código de Processo
Civil, permite ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Em razão das considerações tecidas e com fulcro no art. 932, III,
do CPC, anulo, de ofício, o processo, a partir da decretação da revelia e determino a
remessa dos autos ao Juízo a quo, a fim de que seja dando regular prosseguimento
ao  feito,  sanando  as  irregularidades  constatadas, ao  passo  em  que  julgo
prejudicado o apelo.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 10 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


