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DECISÃO MONOCRÁTICA

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE 
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  E 
MORAIS  -  SERVIÇOS  ODONTOLÓGICOS  - 
DETERIORAÇÃO  PRECOCE  DE  PRÓTESES 
DENTÁRIAS - PAGAMENTO DE PARCELA DOS 
SERVIÇOS  CONTRATADOS  -  SENTENÇA  DE 
PARCIAL  PROCEDÊNCIA  -  REVELIA 
DECRETADA DO PROMOVIDO - CONDENAÇÃO 
POR  DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS  - 
IRRESIGNAÇÃO  -  CONTESTAÇÃO 
ENCAMINHADA  A  JUÍZO  DIVERSO  - 
ENDEREÇAMENTO  EQUIVOCADO  -  ERRO 
ESCUSÁVEL  -  CERCEAMENTO  DE  DEFESA  - 
PRODUÇÃO  DE  PROVAS  EM  JUÍZO  - 
NECESSIDADE - BUSCA DA VERDADE REAL - 
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  ACOLHIMENTO  - 
PROVIMENTO  MONOCRÁTICO  DO  APELO. 
INTELIGENCIA DO ART. art. 557, § 1º-A, do CPC. 

-  Trata-se  de  erro  material,  que  é  escusável  o 
endereçamento  errado  de  petição  destinada  à 
contestação  dos  argumentos  trazidos  pelos 
demandantes na inicial, haja vista a inexistência de 
má-fé em sua protocolização. 

-  Deve  ser  afastada  a  revelia  decretada  pelo 
Magistrado "a quo",  uma vez que a contestação 
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deixou de ser juntada no momento oportuno, em 
razão de erro de endereçamento, não se devendo, 
pois,  emprestar  um  desmedido  apego  ao 
formalismo, já que o processo não é um fim em si 
mesmo, mas apenas um meio.  

- Há cerceamento de defesa da parte ré quando 
não lhe fora oportunizada a produção de provas 
em juízo, já que, por erro de endereçamento, não 
foi  juntada  a  contestação  na  vara  competente, 
documento  este  relevante  para  a  busca  da 
verdade real e necessária ao julgamento da lide. 

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MATERIAIS E MORAIS ajuizada por MESSIAS RODRIGUES DA SILVA e 
MARIA  BEATRIZ  REIS  NEVES  RODRIGUES em  face  do  CENTRO 
ODONTOMÉDICO ORTO-SORRISO. Alegam os  demandantes  terem se 
submetido  a  tratamento  odontológico  junto  à  clínica  promovida  para 
colocação de próteses dentárias com platina, tendo estas, em pouco tempo, 
se depreciado, apresentando escurecimento e ferrugem. Alegam ainda que 
o valor acertado pelo tratamento odontológico foi de R$ 2.700,00 (dois mil e 
setecentos reais)  de forma parcelada e que, diante da má qualidade da 
prótese,  apenas foram pagos R$ 1.780,00 (um mil,  setecentos e oitenta 
reais).  Assim,  diante  dos  fatos,  pleiteia  o  ressarcimento  do  valor 
parcialmente pago pelo serviço defeituoso do promovido, devendo este ser 
obrigado a custear todo o tratamento odontológico dos autores com outro 
especialista, orçado em R$ 14.000,00 (catorze mil reais), bem como que 
seja  coagido  a  indenizar  os  autores  pelos  danos  materiais  e  morais 
sofridos.

Juntou documentos às fls. 11/32.

Certidão  de  transcurso  de  prazo  sem  apresentação  de 
defesa pelo promovido. (fl. 41).

Conclusos, o Magistrado a quo proferiu sentença (fls. 42/47) 
nos termos finais, que transcrevo, in verbis: 

“Ante o exposto, com esteio no art. 269, I, do CPC, julgo  
parcialmente  procedentes  os  pedidos  autorais,  
devendo o réu indenizar  os promoventes:  a)  por  dano 
moral  na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para  
cada autor,  totalizando a importância  de  R$ 10.000,00 
(dez  mil  reais),  cujo  valor  deve  ser  corrigido  
monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula  
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n. 362 do STJ) e com incidência de juros de mora de 1% 
(um  por  cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação  da  parte  
promovida  (art.  219,  do  CPC);  b)  por  dano  material,  
equivalente ao comprovado prejuízo suportado, ou seja,  
R$ 1.500,00  (um mil  e  quinhentos reais), cujo  valor  
deve  ser  corrigido  monetariamente  a  partir  do  efetivo  
prejuízo  (21/11/2012  –  Súmula  43  do  STJ)  e  com 
incidência  de juros de mora de 1% (um por cento) ao  
mês,  também a  partir  da  citação  da  parte  promovida.  
(...).”

Logo após, houve juntada da contestação do promovido às 
fls.  51/62 que,  embora tempestiva,  fora  tardiamente juntada por  erro  de 
endereçamento da referida peça, conforme atesta a certidão de fl.77, o que, 
na sentença, resultou na revelia do promovido.

Sustentou na defesa que são inverídicas as alegações dos 
autores  de  que  fora  contratado  junto  ao  promovido  as  confecções  de 
próteses com implantes de platina. Afirma que os autores necessitavam, na 
verdade,  de  aparelhos  protéticos  que  pudessem  ser  removidos  e 
reposicionados na boca, sob a denominação de prótese parcial removível 
em grampo  ou  nicho,  razões  pelas  quais  requereu  a  improcedência  da 
ação.

Juntou documentos às fls. 63/76.

Inconformado com a r. Sentença, apelou o promovido às fls. 
79/88, alegando, em apertada síntese, que foi prejudicado pela decretação 
da  revelia,  explicando  que  apresentou  tempestivamente  a  sua  defesa, 
contudo, em vara diversa da qual fora distribuída a presente ação, ou seja, 
endereçou a contestação para a 7ª Vara da Comarca de Patos, quando, 
correto, seria para a 4ª Vara da mesma Comarca. Afirma não ter agido de 
má-fé quando da interposição equivocada de sua defesa, asseverando que 
a mesma deve ser admitida, prestigiando-se o direito a ampla defesa, ao 
contraditório,  a  instrumentalidade  do  processo  e  o  acesso  à  justiça  em 
detrimento do rigor formal, razões pelas quais, requer a nulidade da decisão 
guerreada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para 
regular processamento do feito. 

Contrarrazões do recurso às fls. 106/118.

Instada a manifestar-se, a d. Procuradoria de Justiça Cível  
opinou pelo provimento do recurso para que seja anulada a sentença e  
afastada a revelia decretada. (fls. 126/132). 

É o relatório.
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FUNDAMENTAÇÃO

Conheço  do  recurso,  pois  presentes  os  pressupostos  de 
admissibilidade.  

A parte apelante alegou que não poderia ter sido decretada 
sua  revelia  porque  teria  protocolado  a  contestação  tempestivamente, 
embora em vara diversa da qual fora distribuída a presente ação. 

Pois  bem.  Compulsando o  caderno  processual,  verifica-se 
que a certidão de fl.40-v atesta que o promovido, ora apelante, foi intimado 
para apresentar contestação no prazo de 15 dias (art. 297 do CPC), sob 
pena de revelia. Porém, diante de sua inércia, atestada na certidão fl. 41, foi 
aplicada, na sentença vergastada, a pena de revelia do réu/apelante. 

Ocorre que, através da protocolização da contestação à fl. 
51,  vê-se  claramente  que  a  mesma  é  tempestiva,  porém,  com 
endereçamento  equivocado  à  7ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  quando 
deveria ser endereçada à 4ª Vara da mesma Comarca.

 
Ora,  é  sabido  que  é  dever  do  advogado  zelar  pelo 

endereçamento  correto  de  suas  petições  para  não  causar  transtornos 
durante a tramitação do processo, como ocorreu no caso dos autos. 

Lado  outro,  contudo,  verifica-se  que  o  endereçamento 
equivocado na mencionada peça configura erro material  escusável,  haja 
vista a inexistência de má-fé em sua protocolização, especialmente por se 
tratar de produção de provas necessárias ao convencimento do Magistrado 
e, consequentemente, relevante para o julgamento da lide. 

Nesse sentido  é  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de 
Justiça: 

"Cinge-se  esta  controvérsia  em  saber  se  o 
endereçamento  incorreto  da  contestação,  com  a 
aposição  equivocada  do número de outro  processo, 
fazendo com que a petição tenha sido endereçada a 
cartório  diverso,  acarreta  ou  não  a  decretação  da 
revelia.  (...)  Vê-se,  portanto,  que  a  revelia  foi 
decretada  por  ausência  de  falha  que  pudesse  ser 
atribuída  à  estrutura  dos  órgãos  judiciais.  Tal 
entendimento,  no  entanto,  não  se  coaduna  com  o 
posicionamento desta Corte que é firme no sentido de 
que,  a  contestação oferecida dentro do prazo legal, 
mas em cartório diverso do qual tramitava o processo, 
por  equívoco confesso do advogado  da parte,  sem, 
contudo,  restar  demonstrada  má-fé  ou  intuito  de 
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obtenção de vantagem processual, deve ser admitida 
como  tempestiva,  afastando-se  a  revelia  e  seus 
efeitos,  visto que a garantia constitucional  do amplo 
contraditório,  a  instrumentalidade  do  processo  e  o 
acesso à Justiça, em detrimento do apego exagerado 
ao  formalismo,  autorizam  a  aplicação  da  melhor 
interpretação  possível  dos  comandos  processuais, 
para  se  permitir  o  equilíbrio  na  análise  do  direito 
material  em  litígio  (REsp  677.044/RS,  Rel.  Ministra 
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 
15/09/2005, DJ 03/10/2005) 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO PROTOCOLIZADA 
DENTRO  DO  PRAZO  LEGAL.  ENDEREÇAMENTO 
EQUIVOCADO AO JUÍZO DA 33ª VARA QUANDO O 
CORRETO  SERIA  AO  DA  36ª  VARA. 
TEMPESTIVIDADE. O equívoco quanto ao número da 
Vara  Judicial  a  que  designada,  não  faz,  pelas 
peculiaridades  da  espécie,  intempestiva  a  apelação 
protocolizada dentro do prazo legal, mas que somente 
ingressou  nos  autos  após  remetidos  ao  Tribunal. 
Recurso conhecido e provido. (REsp 144.353/RJ, Rel. 
Ministro CESAR ASFOR ROCHA, QUARTA TURMA, 
julgado em 18/11/1999, DJ 21/02/2000); 

PROCESSUAL  CIVIL.  CONTESTAÇÃO 
TEMPESTIVAMENTE  APRESENTADA.  EQUÍVOCO 
DE  ENDEREÇAMENTO.  ERRO  ESCUSÁVEL. 
APROVEITAMENTO. A mera aposição equivocada do 
número  do  processo  na  contestação,  que  foi 
tempestivamente  apresentada,  conforme  carimbo 
eletrônico do setor  de recebimento competente,  não 
impede  o  recebimento  da  contestação  que  foi 
corretamente dirigida à Vara por onde tinha curso o 
feito,  com  o  nome  certo  da  parte  adversária.  Os 
princípios da instrumentalidade e do acesso à justiça 
não compadecem com o formalismo exacerbado, por 
isso mesmo que o mero escusável equívoco, como se 
deu  na  espécie,  não  pode  sacrificar  a  garantia  do 
contraditório.  Recurso  conhecido  e  provido.  (REsp 
152.511/MG,  Rel.  Ministro  CESAR ASFOR ROCHA, 
QUARTA  TURMA,  julgado  em  06/04/2000,  DJ 
29/05/2000) 

“Assim,  deve  ser  atendido  o  princípio  da 
instrumentalidade  do processo,  admitindo-se suprida 
mera  irregularidade  formal  se  alcançado  o  objetivo 
desejado,  em  detrimento  ao  apego  exagerado  ao 
formalismo, para melhor atender aos comandos da lei 
e permitir o equilíbrio na análise do direito material em 
litígio. 6.- Pelo exposto, dá-se provimento ao Recurso 
Especial, afastando-se a revelia e determinando-se o 
retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem  para 
processamento e julgamento da causa, sem efeitos de 
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revelia”.  (RECURSO ESPECIAL  Nº  1.398.254  -  RS, 
Ministro SIDNEI BENETI, 08/10/2013) 

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL  DA 
TELEMAR.  CONTESTAÇÃO  APRESENTADA 
DENTRO  DO  PRAZO  LEGAL.  EQUÍVOCO  NO 
ENDEREÇAMENTO.  AUSÊNCIA  DE MÁ-FÉ.  MERO 
ERRO  MATERIAL.  PRINCÍPIO  DA 
INSTRUMENTALIDADE  DO  PROCESSO. 
APROVEITAMENTO.  REVELIA.  NÃO 
CARACTERIZADA.  RECURSO  ESPECIAL  DA 
ENGETEL PREJUDICADO. 1.- A ocorrência de mero 
equívoco  no  endereçamento  da  peça  de  defesa, 
apresentada  tempestivamente,  não  impede  o  seu 
recebimento  visto  ter  sido  corretamente  dirigida  à 
mesma  Vara  por  onde  tinham  curso  os  feitos, 
constando os nomes das partes. 2.- Caracterizada a 
tempestividade  da  peça  processual,  sobre  ela  não 
poderiam recair a revelia e seus graves efeitos, ainda 
mais  quando  tudo leva  a  concluir  pela  ausência  de 
má-fé  na  conduta  da  contestante,  nem  intenção  de 
obter  qualquer  vantagem  processual.  3.-  Deve  ser 
atendido o princípio da instrumentalidade do processo, 
admitindo-se suprida mera irregularidade formal, visto 
que alcançado o objetivo desejado, abandonando-se o 
apego ao exagerado formalismo, para melhor atender 
aos comandos da lei e permitir o equilíbrio na análise 
do direito material em litígio. 4.- Recurso Especial da 
Telemar provido, afastando-se a revelia, e prejudicado 
o recurso da Engetel. (REsp 1355829/RJ, Rel. Ministro 
SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em 
14/05/2013, DJe 01/07/2013). 

Em  igual  sentido  é  a  jurisprudência  deste  Tribunal  de 
Justiça: 

EMENTA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA. 
DÉBITO DECORRENTE DE CARTÃO DE CRÉDITO. 
CITAÇÃO.  CERTIDÃO  ATESTANDO  A 
INEXISTÊNCIA  DE  EMBARGOS  MONITÁRIOS. 
SENTENÇA.  CONVERSÃO  DO  MANDADO  INICIAL 
EM  MANDADO  EXECUTIVO.  RECURSO. 
APRESENTAÇÃO  TEMPESTIVA DOS EMBARGOS. 
DIGITAÇÃO  ERRADA  DO  NÚMERO  DO 
PROCESSO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DE MÁ-
FÉ.  PREVALÊNCIA  DA  GARANTIA 
CONSTITUCIONAL  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA 
AMPLA  DEFESA.  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 
PROVIMENTO DO RECURSO. Se por erro material a 
peça de defesa, protocolada tempestivamente, não for 
juntada aos autos, deve ser anulada a sentença para 
que a peça processual seja conhecida, sob pena de 
violação aos princípios constitucionais do contraditório 
e da ampla defesa, bem como, do acesso à justiça. 
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Não  se  pode  confundir  inatividade  processual, 
caracterífadora  da  revelia  e  autorizadora  de  seus 
cõnsectários  legais,  com  o  mero  equívoco  no 
endereçamento  da  peça  de  defesa.  STJ  Resp.  n° 
677.044/RS  DJ  03/10/2005.  TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 20020070247479001 - Órgão (QUARTA 
CÂMARA  CIVEL)  -  Relator  Romero  Marcelo  da 
Fonseca Oliveira - j. em 02-08-2012

Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça Mineiro:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -  PETIÇÃO  - 
EQUÍVOCO  NO  ENDEREÇAMENTO  -  ERRO 
MATERIAL - EFEITO. - O endereçamento de petição a 
processo diverso, em virtude de erro escusável,  não 
acarreta penalidade processual, como, v.g., perda de 
prazo,  extinção por abandono etc.  -  Precedentes do 
STJ. (Apelação Cível 1.0710.10.000232-2/001, Relator 
(a):  Des.(a)  Mota  e  Silva  ,  18ª  CÂMARA  CÍVEL, 
julgamento em 14/05/2013, publicação da sumula em 
17/05/2013) 

EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  -  PUBLICAÇÃO  - 
ADVOGADO  DETERMINADO  -  REQUERIMENTO 
EXPRESSO - NULIDADE - PETIÇÃO TEMPESTIVA - 
ENDEREÇAMENTO  EQUIVOCADO  -  ERRO 
ESCUSÁVEL.  1.  Havendo  requerimento  expresso 
para que a publicação dos atos processuais seja feito 
em nome de determinado advogado, gera nulidade a 
intimação que não observa esse pedido da parte. 2. O 
equívoco  no  endereçamento  de  uma  tempestiva 
petição -  no caso,  a parte  mencionou o  número do 
processo  de  execução,  quando  deveria  ter 
mencionado o número do processo dos embargos à 
execução  -  configura  erro  escusável,  que  não 
obstaculiza  o  exame  da  pretensão  nela  deduzida. 
(Apelação Cível 1.0024.09.656532-0/001, Relator (a): 
Des.(a)  Guilherme  Luciano  Baeta  Nunes,  18ª 
CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em  03/04/2012, 
publicação da sumula em 11/04/2012) 

Destarte,  diante  da  prova  de  que  a  parte  apelante 
protocolizou  a  contestação  de  forma  tempestiva,  conforme  tinha  sido 
ordenado  pelo  Magistrado  "a  quo",  e  que  apenas  incorreu  em erro  no 
endereçamento  da  petição,  deve  ser  afastada  a  revelia  decretada  na 
sentença  combatida,  não  se  devendo,  pois,  emprestar  um  desmedido 
apego ao formalismo, já que o processo não é um fim em si mesmo, mas 
apenas um meio.

 
A  propósito,  Sálvio  de  Figueiredo  Teixeira,  com  sua 

costumeira propriedade, leciona que:
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"não  se  deve  prestigiar  a  idolatria  da  forma,  que  é 
perniciosa, recordando-se sempre que o processo não 
é mais um instrumento, que as formas não são um fim 
em si mesmo e que todas elas são postas a serviço de 
um ideal, a justiça". 

Com efeito,  como a parte ré,  ora apelante,  alega que são 
inverídicas  as  alegações  dos  autores  quanto  ao  serviço  efetivamente 
contratado com ele, a prova documental trazida junto à defesa é relevante 
para aferir se os demandantes, ora apelados, fazem jus ao reembolso do 
valor pago ao promovido como parcela do serviço dito precário, bem como 
à indenização pelos danos materiais e morais que alegam terem sofrido, 
buscando, dessa forma, a verdade real, a fim de proporcionar segurança ao 
julgamento. 

Assim,  analisando  detidamente  os  autos,  tenho  que,  no 
momento  em que  proferiu  a  sentença  vergastada,  faltou  ao  Magistrado 
sentenciante elementos necessários para se chegar à verdade dos fatos, 
sendo, prudente, a cassação da sentença a quo. 

DISPOSITIVO

POSTO  ISSO,  encontrando-se  a  decisão  recorrida  em 
manifesto  confronto  com jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior, 
nos  termos  do  art.  557,  §  1º-A,  do  CPC,  DOU  PROVIMENTO  AO 
RECURSO DE APELAÇÃO, o que faço de forma monocrática, para cassar 
a sentença a quo e afastar a revelia nela decretada, determinando o retorno 
dos autos ao juízo de origem para regular processamento do feito. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                   RELATOR
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