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APELADO : Francisco Hélio Sarmento         
ADVOGADO : Francisco de Fátima Barbosa Cavalcanti
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APELAÇÃO  CÍVEL.  EXECUÇÃO  DE  PENSÃO 
ALIMENTÍCIA.  EXTINÇÃO  PELO  PAGAMENTO. 
REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL. 
MANIFESTAÇÃO  SOBRE  OS  CÁLCULOS. 
INTIMAÇÃO  DA  EXEQUENTE  ATRAVÉS  DE 
PATRONOS  JÁ  DESTITUÍDOS.  DEFENSORA 
PÚBLICA HABILITADA NO PROCESSO QUE NÃO 
FOI INTIMADA PARA SE MANIFESTAR SOBRE O 
VALOR  CALCULADO  PELA  CONTADORIA. 
NULIDADE ABSOLUTA PELO CERCEAMENTO DE 
DEFESA. PROVIMENTO AO RECURSO.

-  Extinguindo-se  a  execução  alimentícia,  pelo 
pagamento  efetuado  pelo  executado,  antes  que  a 
exequente  fosse  intimada  regularmente  sobre  os 
cálculos  da  Contadoria  Judicial,  imprescindível  o 
reconhecimento  de  nulidade  por  cerceamento  de 
defesa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível  do  Tribunal  de Justiça  da 
Paraíba, por unanimidade, REJEITAR as preliminares e, no mérito, por maioria, 
contra o voto  do Relator,  que lhe negava provimento,   PROVER o Recurso 
Apelatório, nos termos da certidão de julgamento de fl. 543.

RELATÓRIO



Apelação Cível nº 2002452-04.2013.815.0000

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Lúcia  de  Fátima 

Matos Sarmento (fls. 463/473),  hostilizando sentença (fl.  461) proferida pelo 

juízo da 7ª Vara de Família da Comarca da Capital,  nos autos da Ação de 

Execução de Alimentos, proposta pela Apelante em face de  Francisco Hélio 

Sarmento, ora apelado.

A Magistrada sentenciante extinguiu o processo de execução, 

com fundamento no art. 794, I, do CPC, pelo fato de o executado ter satisfeito a 

obrigação.

Inconformada,  Lúcia  de  Fátima  Matos  Sarmento  recorreu, 

alegando, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento do direito 

de  defesa  e  ao  contraditório,  sob  o  argumento  de  que  não  teria  sido 

devidamente intimada do despacho de fl. 447, por meio do qual a Magistrada a 

quo determinou que a exequente se manifestasse sobre os cálculos de fls. 

443/446, cuja inércia acarretou na sentença de extinção do feito. 

Por outro lado, afirmou ser nula a sentença, por ter extinguido o 

processo de execução sem a devida satisfação dos valores executados. Para 

tanto,  asseverou  que  o  executado  não  cumpriu  a  sua  obrigação  de  pagar 

pensão alimentícia no valor correspondente a 22,5% dos seus vencimentos e 

vantagens. 

O Apelado ofereceu contrarrazões (fls. 493/495), por meio da 

qual ventilou a preliminar de intempestividade do Apelo. No mérito,  pediu a 

manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 513/516, sem 

manifestação.

É o relatório.

VOTO
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Apelação Cível nº 2002452-04.2013.815.0000

Ousei discordar do Eminente Relator, daí a minha condição de 

Relator para o Acórdão, por enxergar nulidade absoluta nos autos a macular o 

direito da exequente.

À  fl.  425,  houve  regular  e  formal  habilitação  de  defensora 

pública  nos  autos,  no  sentido  de,  a  partir  daquele  momento,  defender  os 

interesses da exequente.

Nesse  sentido,  quando  o  processo  foi  encaminhado  para  a 

Contadoria Judicial visando a elaboração dos cálculos da dívida do executado, 

a juíza determinou a manifestação das partes sobre essa conta e a intimação 

da  exequente  que necessariamente  deveria  recair  na  pessoa da defensora 

pública subscritora da petição em referência.

Entretanto,  por  equívoco  da  serventia,  essa  intimação,  por 

duas oportunidades (fls. 449 e 456), foi encaminhada ao patrono da exequente 

destituído  da  condição  de  mandatário  desde  muito,  situação  que 

inexoravelmente conduziu o processo a vício insanável.

É que,  a despeito  de ter havido supostamente o silêncio da 

exequente  quanto  aos  cálculos  trazidos  ao  processo,  a  juíza  decretou  a 

extinção da execução, aceitando o valor depositado pelo executado.

Com estas considerações,  PROVEJO O RECURSO para, em 

consequência,  anular  a  sentença  que  decretou  a  extinção  da  execução, 

oportunizando  a  exequente  a  regular  manifestação  sobre  os  cálculos 

produzidos pela Contadoria Judicial.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.   Participaram  do  julgamento,  além  do 
Relator,  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque,  os Excelentíssimos Senhores Desembargadores  Leandro dos 
Santos  e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Procuradora de Justiça.
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Apelação Cível nº 2002452-04.2013.815.0000

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
            Relator para o Acórdão
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