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PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  Cível  -
Ação de divórcio c/c pedido de alimentos –
Procedência parcial do pedido – Nulidade –
Matéria de ordem pública - Petição juntada
após  publicação  da  sentença  –  Erro  da
secretaria  –  Princípios  da ampla  defesa  e
do  contraditório  – Sentença  anulada  –
Recurso prejudicado.  

-  As  questões  de  ordem  pública  não  se
sujeitam à preclusão processual podendo, a
qualquer tempo e grau de jurisdição, serem
reconhecidas  “ex  officio”,  conforme  o
estabelecido no parágrafo único do art. 278,
do CPC.

− 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.
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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,  julgar  prejudicado  o  apelo,
anulando  de  ofício  a  sentença  e  o  processo  para  determinar  que  seja
remarcada uma nova audiência de conciliação, nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

CLEIDE  VANDERLINDE  VEBER,  sob  os
auspícios da gratuidade judiciária, promoveu, perante 1ª Vara de Família da
Comarca da Capital, “ação de  divórcio c/c pedido de alimentos”  em face de
JAIMIR VEBER, narrando que se casou com o demandado no ano de 1991 e,
desta união,  nasceu 01 (uma) filha,  pugnando pela decretação do divórcio,
pela fixação dos alimentos em favor da menor no valor correspondente a 05
(cinco) salários-mínimos e pela partilha dos bens a ser feita em proposta das
partes.

Juntou documentos, às fls. 07/73.

Contestação às fls. 78/83.

Em sentença exarada às fls. 95/96-v, o juiz
prolator julgou parcialmente procedentes os pedidos, decretando a dissolução
da sociedade conjugal, regulamentando a visitação, fixando o valor da pensão
alimentícia no valor correspondente a 03 (três) salários-mínimos, em favor da
filha, deixando de determinar a partilha dos bens, sob o fundamento de que
não restou comprovado nos autos quais são os bens do casal, bem como o
tempo em que foram adquiridos.

Inconformada, a autora interpôs recurso de
apelação arguindo, em resumo, a possibilidade de partilha dos bens nos autos
da  ação  de  divórcio,  aduzindo  que  restou  comprovado  nos  autos  a
propriedade dos bens do casal.

O  réu  apresentou  contrarrazões  (às  fls.
108/112),  arguindo  preliminar  de  cerceamento  de  defesa,  uma  vez  que  o
cartório juntou a sua justificativa de ausência na audiência de conciliação a
destempo e, no mérito, aduzindo que a partilha dos bens deve ser efetivada
em momento posterior, conforme requerido pela autora na inicial.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 119/124).

É, no essencial, o relatório.
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V O T O

Antes  de  adentrar  ao  cerne  da  demanda,
insta examinar os pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do
processo.

Como cediço, os pressupostos processuais
são classificados em subjetivos e objetivos. Estes se referem à subordinação
do  procedimento  às  normas  legais  e  à  ausência  de  fatos  impeditivos  ao
regular processamento do feito, aqueles dizem respeito aos sujeitos principais
da relação processual, quais sejam, juiz e partes.

Nesta  ordem  de  ideias,  imperioso
considerar que, por se tratar de matéria de ordem pública, referidas questões
preliminares não se submetem à preclusão nas instâncias ordinárias, podendo
ser reconhecidos, inclusive, de ofício pelo julgador.

Na  hipótese  em comento,  verifica-se  uma
questão de ordem pública que deve ser analisada.

Noticiam  os  autos  que  o  juiz  singular,
quando da audiência de instrução e julgamento, ocorrida no dia 12 de maio de
2015  (fl.  92),  reconheceu  que  o  promovido  foi  devidamente  intimado  do
referido  ato  processual,  sendo que,  injustificadamente,  não compareceu.  O
magistrado,  naquela  ocasião,  determinou  a  conclusão  dos  autos  e,  em
seguida,  proferiu  sentença  (fls.  95/96-v)  julgando  procedente  em  parte  o
pedido  para  declarar  o  divórcio  das  partes  e  arbitrar  os  alimentos  sem,
contudo, julgar o pedido de partilha dos bens sob o fundamento de que não
restou  comprovada  a  propriedade  dos  bens  adquiridos  na  constância  da
relação.

Ocorre  que,  à fl.  99 dos autos,  verifica-se
que o réu protocolizou petição no dia 30 de abril de 2015 justificando a sua
ausência na audiência de conciliação, sendo que, a referida peça foi juntada
aos autos somente no dia 25 de setembro do mesmo ano (fl.  98-v),  após,
como visto, ter sido prolata a sentença (fls. 95/96-v)..

Desse modo, em que pese a apresentação
oportuna da justificativa,  não foi  a petição apreciada pelo juiz de piso, que
proferiu sentença antes de analisar o pedido do réu. Vale dizer: embora tenha
agido com diligência processual, o recorrido foi prejudicado em virtude de erro
da serventia.

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.
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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
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, declaro a nulidade
da  sentença  recorrida,  determinando  o  retorno  dos  autos  à  instância  de
origem,  a  fim  de  que  seja  considerada  e  apreciada  a  petição  de  fl.  99  e
determinado o seu regular processamento. Recurso apelatório prejudicado. 
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É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho . 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, 06 de junho de 2017.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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