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PRELIMINAR  DE  NULIDADE.  CERCEAMENTO  DE 
DEFESA.  DOCUMENTO  PÚBLICO  SUPOSTAMENTE 
EIVADO  DE  CONTRADIÇÃO.  NÃO  CONVERSÃO  DO 
JULGAMENTO  EM  DILIGÊNCIA.  IRRELEVÂNCIA. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEIÇÃO.

O  magistrado,  ao  sentenciar,  sequer  observou  que  o 
documento  estava  contido  nos  autos,  não  levando-o  em 
consideração para fins decisórios.

PRELIMINAR  DE  OFÍCIO  DE  NULIDADE  DA 
SENTENÇA.  INCONGRUÊNCIA  JURÍDICA.  PEDIDO 
JULGADO  IMPROCEDENTE  COM  EXTINÇÃO  DO 
PROCESSO  SEM  JULGAMENTO  DO  MÉRITO,  POR 
INDEFERIMENTO  DA  EXORDIAL.  VIOLAÇÃO  DA 
NORMA  PROCEDIMENTAL  DA  LEI  DE  RITOS. 
IMPOSSIBILIDADE.  CONTRADIÇÃO.  PROPOSIÇÕES 
CONTRADITÓRIAS  E  INCONCILIÁVEIS  ACERCA  DA 
EXISTÊNCIA  OU  INEXISTÊNCIA  DE  DOCUMENTOS 
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IMPRESCINDÍVEIS  À  DEMONSTRAÇÃO  DO  DIREITO 
PLEITEADO.  CONSUBSTANCIAÇÃO  DO  ERROR  IN 
PROCEDENDO.  MATÉRIAS  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE DE 
APRECIAÇÃO DA MATÉRIA NO ÓRGÃO AD QUEM SOB 
PENA  DE  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  SENTENÇA 
ANULADA. APELO PREJUDICADO.

Com o  indeferimento  da  inicial,  eventual  acolhimento  ou 
rejeição do pedido autoral não pode prevalecer porque viola 
a  norma  procedimental  da  Lei  de  Ritos,  o  que  enseja  a 
nulidade da sentença.

É  contraditória  e  clama  por  anulação,  por  ausência  de 
fundamentação, a sentença que traz premissas inconciliáveis, 
como  na  decisão  que  consta  a  existência  de  documentos 
imprescindíveis à demonstração de determinado direito ao 
mesmo tempo em que afirma que “a  parte  promovente  não  
acostou qualquer documento” para comprovar o acontecimento 
do fato que gera o alegado direito.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e,  por  igual 
votação, de ofício, anular a sentença e declarar prejudicado o recurso apelatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível contra sentença prolatada pelo 
juízo da Vara Única da Comarca de Serraria, fls. 55/59, que – nos autos da ação de 
cobrança de seguro obrigatório DPVAT ajuizada por  Antonio Oliveira da Silva 
em  desfavor  da  Seguradora  Líder  dos  Consórcios  do  Seguro  DPVAT  S/A  – 
decidiu, nos seguintes termos:

“( … )
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Sendo assim, tendo em vista o que mais dos autos constam e princípios 
de  direito  aplicáveis  à  espécie,  julgo  improcedente  o  pedido,  e,  em 
consequência,  declaro  extinto  o processo sem julgamento do mérito, 
tudo o que faço com esteio nas disposições da Lei nº 6.194/74 c/c art. 267,  
I, do CPC.
( … )”

Em suas razões, fls. 72/75, o promovente argui preliminar de 
nulidade  do  decisum por  cerceamento  de  defesa,  ao  argumento  de  “havendo  
contradição em documento público, como é o caso do Laudo Traumatológico da Gerência  
Executiva de Medicina e Odontologia Legal (GEMOL) do Instituto de Polícia Científica  
da  Paraíba  (ICP-PB),  caberia  este  MM.  Juízo  converter  o  feito  em  diligência  para  
esclarecimento dos fatos”.

No  mérito, sustenta que a decisão deve ser reformada para 
julgar procedente o pedido inicial “porque o MM. Juízo não considerou os documentos  
acostados aos autos, que suprem todos os requisitos para o pagamento da indenização do  
Seguro DPVAT”.

Contrarrazões, fls. 79/85, pela manutenção da sentença.

A Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pela  anulação  do 
decisum com remessa dos autos “à primeira instância para que seja retomada a marcha  
processual,  bem  assim  que  seja  oportunizada  a  produção  de  prova  pericial  capaz  de  
determinar o grau da lesão”, vez que o laudo médico não quantifica a extensão da 
invalidez permanente, fls. 92/94. 

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa.

O recorrente afirma que a decisão recorrida deve ser anulada 
porque o julgador não converteu o julgamento em diligência, medida que entende 
imprescindível à demonstração de seu alegado direito, tendo em vista sustentar 
que o Laudo Traumatológico apresenta contradição.

Ocorre que o insurgente não tem interesse em levantar essa 
preliminar, tendo em vista não ter o magistrado, ao sentenciar, sequer observado 
que o referido documento (fl. 52) está contido nos  autos – conforme salientado 
pelo  próprio  apelante ao  expor que “o  MM. Juízo  não considerou os  documentos  
acostados aos autos, que suprem todos os requisitos para o pagamento da indenização do  
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Seguro DPVAT” –, motivo pelo qual rejeito a preliminar.

Da  preliminar  de  ofício  de  nulidade  da  sentença  por 
incongruência jurídica e contradição.

Conforme  já  demonstrado  no  relatório,  o  magistrado,  ao 
sentenciar, julgou improcedente o pedido e, indeferindo a exordial, extinguiu o 
processo sem resolução do mérito.

Ao  fundamentar  o  porquê  da  improcedência  e  do 
indeferimento da peça de ingresso, pontuou:

“Assim, analisando o acervo probatório acostado aos autos, infere-se que 
a parte promovente não acostou qualquer documento (p. ex. Boletim de 
ocorrência),  apenas  uma  simples  declaração  produzida  pela  própria 
parte,  incapaz  de  comprovar  que  o  acidente  que  teria  causado  a 
deformidade  permanente  que  alicerça  o  pedido  de  indenização  como 
causa  de  pedir,  nem  tentou  provar  com  testemunhas  o  acidente  de 
trânsito que ocasionou o referido dano.”

Verifica-se, portanto, que o  decisum é incongruente, ou seja, 
contém fundamentação truncada,  que não decorre conclusão lógica – uma vez 
que, embora tenha entendido, o magistrado, ser improcedente o pedido inicial, 
prosseguiu em sua fundamentação para extinguir o processo sem resolução do 
mérito por indeferimento  da peça de ingresso – pois,  quando entendeu que a 
inaugural era inepta, deveria ter oportunizado a emenda (art.  284, CPC) e não 
tecido  imediatamente  o  dispositivo  da  sentença  para  julgar  improcedente  o 
pedido (inc. I do art. 269 da Lei de Ritos) e ao mesmo tempo extingui-lo.

Ora,  ainda  que  fosse  juridicamente  possível  indeferir,  de 
pronto, a exordial, com o indeferimento da peça, eventual acolhimento ou rejeição 
do pedido autoral não pode prevalecer porque viola a norma procedimental,  o 
que enseja a nulidade da sentença recorrida.

Assim sendo, o  decisum incorreu em vício que o macula de 
nulidade absoluta, pois  incongruente,  ocorrendo flagrante  error in procedendo,  e 
sendo norma de ordem pública, é dever do órgão  ad quem, de ofício, declará-lo 
nulo.

Sobre o tema, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL -  SUSPENSÃO  DE  SEGURANÇA -  DECISÃO  CUJOS 
FUNDAMENTOS  NÃO  CORRESPONDEM  À  CONCLUSÃO  - 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - OFENSA AOS ARTIGOS 165 DO 
CPC E 4º DA LEI 4.384/64.
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I - Embora não se resuma a puro e abstrato silogismo, a decisão judicial 
resulta  de  um  exercício  lógico,  em  que  premissas  e  conclusões 
mantenham  vínculos  de  pertinência  e  conseqüência.  O  dispositivo 
judicial é um teorema que deve ser demonstrado.
II  -  Não  se  pode  ter  como  fundamentada  a  decisão  assentada  em 
motivo impertinente com sua conclusão. Não satisfaria o Art. 165 do 
CPC,  uma  sentença  que  dissesse,  por  exemplo:  "o  autor,  por  ser 
estrangeiro,  carece  de  ação,  para  obter  ressarcimento  pelos  danos 
causados a seu automóvel." É que a nacionalidade em nada interfere 
com o direito de ação para recomposição patrimonial.
III  -  "É possível,  no processo de Mandado de Segurança, a declaração 
incidente  de  inconstitucionalidade  de  Lei  (STJ/RMS  4.780)."  IV  -  A 
declaração  de  inconstitucionalidade  de  lei  local,  longe  de  aniquilar  o 
poder de disciplinar os assuntos de interesse municipal, purifica-o e o 
coloca em sintonia com o ordenamento jurídico.
V - Decisão que suspende Mandado de Segurança constitui providência 
excepcionalíssima, a ser adotada quando se manifestar ameaça de "lesão 
grave" a um dos três valores enunciados no texto do Art. 4º da Lei nº 
4.384/64.  Tal  ameaça  haverá  de  ser  demonstrada  em  "despacho 
fundamentado".  Suspender  segurança  em  decisão  carente  de 
fundamentos é ofender o Art. 4º.
(REsp  132349/SP,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  GOMES  DE  BARROS, 
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  15/09/1998,  DJ  03/11/1998,  p.  20) 
(negritei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. 
DECISÃO  QUE  POSTERGA  ANÁLISE  DA  LIMINAR.  PEDIDO  DE 
DEPÓSITO DO VALOR INCONTROVERSO. EFEITO LIBERATÓRIO DA 
MORA.  INADMISSIBILIDADE.  1.  A  postergação  do  julgamento  do 
pedido liminar para momento posterior à produção de provas, constitui 
o  próprio  indeferimento  do  pedido  formulado  com  a  solicitação  de 
deferimento  sem  a  oitiva  da  parte  contrária.  2.  Não  havendo 
verossimilhança nas  alegações do consumidor quanto  aos  valores  que 
pretende  depositar,  não  há  como  autorizar  o  depósito  do  valor 
incontroverso  com  o  efeito  liberatório  da  mora.  (V.V.)  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO. INCOERÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O 
DISPOSITIVO DA DECISÃO. DESCONSTITUIÇÃO. REAPRECIAÇÃO 
DA QUESTÃO. NECESSIDADE.  A coerência  é  requisito  de todas  as 
decisão judiciais, pelo que imprescindível a vinculação lógica entre a 
motivação e a conclusão alcançada. Ausente a citada coerência, tendo a 
decisão  lançado  conclusão  acerca  da  postergação  da  apreciação  do 
pedido  de  tutela  antecipada,  mas  ao  mesmo  tempo  jungido 
entendimento acerca da inexistência de verossimilhança das alegações, 
necessária  sua  desconstituição  para  que  a  questão  seja  analisada 
adequadamente  à  luz  da  congruência  interna. (TJMG;  AGIN 
1.0518.12.017114-6/001; Rel. Des. Otávio Portes; Julg. 17/04/2013; DJEMG 
03/05/2013)

FALÊNCIA.  HABILITAÇÃO  DE  CRÉDITO.  DECISÃO  AGRAVADA 
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QUE  ACOLHEU  EM  PARTE  O PEDIDO,  HABILITANDO  O  VALOR 
NOMINAL PLEITEADO  (R$9.558,03)  E  O  CLASSIFICANDO  COMO 
PRIVILEGIADO,  COM  A  INCLUSÃO  DE  JUROS  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. NULIDADE. CONSTATAÇÃO. FALTA DE COERÊNCIA 
LÓGICO-JURÍDICA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO. 
Fundamentação  em que  o  Juízo  a  quo  conclui  pela  necessidade  de 
redução da correção monetária e juros nos moldes do inciso II do artigo 
9º da Lei nº 11.101/05, ao passo que no dispositivo habilita a íntegra do 
crédito requerido, quantia que ressalta merecer o acréscimo de juros e 
correção monetária. Vício que fulmina de nulidade a decisão, da qual 
não se  extrai  segura interpretação quanto  à  extensão e  conteúdo do 
decisum. Nulidade decretada,  com retorno dos autos ao Juízo a quo 
para  nova  decisão. Agravo  de  instrumento  prejudicado.  (TJSP;  AI 
0212950-43.2012.8.26.0000;  Ac.  6709449;  Sorocaba;  Segunda  Câmara 
Reservada  de  Direito  Empresarial;  Rel.  Des.  José  Reynaldo;  Julg. 
06/05/2013; DJESP 04/06/2013)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA. CONTRADIÇÃO ENTRE 
A  FUNDAMENTAÇÃO  E  A  CONCLUSÃO.  NULIDADE 
RECONHECIDA. "Há um defeito de fundamentação da sentença que se 
pode  reputar  equivalente  ao  de  sua  inexistência:  é  o  de  falta  de 
coerência lógico-jurídica entre a motivação e o dispositivo. "  (TJMG; 
APCV  5841151-98.2009.8.13.0024;  Décima  Segunda  Câmara  Cível;  Rel. 
Des. José Flávio de Almeida; DJEMG 21/05/2012)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  EXECUÇÃO  CONTRA A FAZENDA 
PÚBLICA.  INCORPORAÇÃO  DA  FUNÇÃO  COMISSIONADA. 
ACÓRDÃO  TRANSITADO  EM  JULGADO.  INTERPRETAÇÃO  DO 
DISPOSITIVO  DE  ACORDO  COM  O  CONTEÚDO  DA  DECISÃO 
PROFERIDA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A COERÊNCIA DA 
FUNDAMENTAÇÃO  COM  O  RESULTADO  DO  JULGAMENTO. 
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.  O dispositivo, único elemento 
imutável da sentença, deve ser interpretado de acordo com o conteúdo 
da  decisão  proferida,  inclusive  para  aferição  dos  limites  subjetivos 
(pessoas  afetadas  pela  decisão)  e  objetivos  (relações  jurídicas 
abrangidas)  da  coisa  julgada.  Por  isso,  não  pode  haver  divergência 
entre a fundamentação e o dispositivo. Assim, merece reforma decisão 
interlocutória de primeira instância que atribuiu incorreta interpretação a 
dispositivo de acórdão proferido por esta Quarta Câmara, partindo de 
leitura  isolada  do  mencionado  capítulo  decisório  e  desconhecendo  a 
cognição  externada  na  respectiva  fundamentação,  na  qual  restou 
reconhecido  o  direito  da  recorrente  à  incorporação  da  função 
comissionada.  Recurso  conhecido  e  provido.  (TJMS;  AG  2012.003846-
0/0000-00; Campo Grande; Quarta Câmara Cível;  Rel.  Desig. Des.  Ruy 
Celso Barbosa Florence; DJEMS 08/05/2012; Pág. 48)

PROCESSUAL  CIVIL.  INEXISTÊNCIA  DE  COERÊNCIA  LÓGICO-
JURÍDICA  ENTRE  OS  FUNDAMENTOS  E  O  DISPOSITIVO  DA 
SENTENÇA.  SENTENÇA  ANULADA  DE  OFÍCIO,  APELO 
PREJUDICADO.  1.  A  sentença  deve  conter  os  requisitos  essenciais 
previstos  no  artigo  458  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  A sentença 
deduz  fundamento  quanto  a  análise  da  preliminar  de  prescrição 
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dissociado do dispositivo, não atendendo o decisum, no particular, à 
exigência inscrita no citado art. 458, do Código de Processo Civil que 
indica que da fundamentação deve decorrer logicamente o dispositivo. 
3.  Sentença  anulada  de  ofício,  apelo  prejudicado. (TRF  3ª  R.;  AC 
1239851; Proc. 2006.61.03.007178-4; SP; Rel. Des. Fed. Johonsom Di Salvo; 
DEJF 24/06/2008; Pág. 148)

Acresço  que  a  sentença  também  é  contraditória,  pois – 
como exposto anteriormente, embora tenha motivado na última página da decisão 
que “a parte promovente não acostou qualquer documento (p. ex. Boletim de ocorrência),  
apenas  uma simples  declaração  produzida  pela  própria  parte” –  logo após redigir  o 
dispositivo do comando judicial, inversamente do que antes havia concluído na 
fundamentação, observou, inclusive em negrito, que:

“No  boletim  de  ocorrência  acostados  aos  autos,  fls.  12,  a  parte 
promovente  informar  que  o  Sr.  José  Cesário  Domingos,  conhecido 
como “Deda Cesário”, foi o responsável pelo acidente que lhe causou 
debilidade permanente, conforme laudo, fls. 52, portanto encaminhe-se 
cópia para a delegacia de polícia local para informar se existe algum 
procedimento criminal  sobre o  fato  ou se  a  declaração é  falsa,  pois 
afirma que o acidente foi em serraria-PB no Boletim e no laudo que o 
fato aconteceu em Bayeux-PB, prazo de resposta 30 (trinta) dias.”

Destaco  que  o  choque  de  ideias  não  alcança  apenas  as 
proposições  contidas  no  corpo  da  decisão,  mas  também  atinge  parte  das 
afirmações constantes no Termo de Audiência (fl.  54) com a fundamentação da 
sentença, tendo em vista que o juízo a quo tinha ciência de que ficou consignado 
no Termo que “A parte autora juntou documentos, quais sejam: declaração de primeiro  
atendimento do hospital, laudo médico especialista e laudo do IML”, contudo, julgando, 
fundamentou que “a parte promovente não acostou qualquer documento (p. ex. Boletim  
de  ocorrência),  apenas  uma  simples  declaração  produzida  pela  própria  parte”,  sem 
justificar o porquê desta última compreensão, inversa à do Termo de Audiência.

Pois bem.

O  sistema  processual  adota  o  princípio  do  livre 
convencimento  motivado  ou persuasão racional  do juiz,  pelo  qual  as  decisões 
judiciais devem ser assentadas em razões lógico-jurídicas e, por isto, a necessidade 
de serem devidamente fundamentadas, como previsto nos arts. 93, IX, da CF, c/c 
131 e 458 do CPC.

Conforme  observado  pelo  eminente  Ministro  Sálvio  de 
Figueiredo Teixeira, “A motivação das decisões judiciais reclama do órgão julgador, pena  
de nulidade, explicitação fundamentada quanto aos temas suscitados. Elevada a cânone  
constitucional,  apresenta-se  como  uma  das  características  incisivas  do  processo  
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contemporâneo, calcado no "due process of law", representando uma "garantia inerente ao  
estado de direito"1.

A fundamentação/motivação corresponde ao  momento em 
que o juiz explicita o norte da sua decisão, qual o caminho percorrido no processo 
para chegar à determinada conclusão. É a parte em que o magistrado enumera, 
por intermédio das leis, da doutrina e da jurisprudência, as razões de fato e de 
direito que embasaram sua convicção e influenciaram sua decisão, de sorte que a 
fundamentação deve vir exposta com clareza, com lógica e com precisão, a fim de 
que os jurisdicionados tenham perfeito conhecimento da solução dada ao litígio e 
às controvérsias surgidas na discussão deste.

Assim,  deve  haver  coerência  entre  a  fundamentação  e  o 
dispositivo  da  sentença  ou  entre  outras  proposições  contidas  no  corpo  do 
comando judicial.

A contradição verifica-se quando, no contexto da sentença, 
estão contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão, 
o direito à jurisdição plena, o acesso às instâncias recursais e à ampla defesa, pelo 
que se mostra nulo o decisum.

Inexiste óbice a que o juiz, ao proferir sua decisão, acolha um 
ou  mais  argumentos  de  uma  das  partes  ou  de  outros  julgados,  adotando  a 
fundamentação que lhe pareça adequada. O que importa em matéria de nulidade, 
por ofensa aos arts. 93, IX, da CF, c/c 131 e 458 do CPC, é a absoluta ausência de 
fundamentação  ou  fundamentação  insuficiente,  deficiente,  ou,  ainda,  confusa 
quanto à questão relevante para a integral composição do litígio.

Por  fim,  tanto  a  incongruência,  bem  como  a  contradição 
eventualmente existentes na sentença impossibilitam ou dificultam o Tribunal ad  
quem dizer se está justa ou injusta, certa ou errada a decisão, assim como o direito 
das partes recorrerem.

Com  essas  considerações,  preliminarmente  e  de  ofício, 
ANULO  A  SENTENÇA hostilizada,  para  que  outra  seja  proferida,  ficando 
prejudicada, em seu mérito, a apelação interposta.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba,  no dia 31 de março de 2015, 

1 (REsp 493.625/PA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 26/06/2003, DJ 
29/09/2003, p. 262)
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conforme certidão de julgamento à fl. 104, o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. 
Além  desta  relatora,  participaram  do  julgamento  o  Exmo.  Dr.  João  Batista 
Barbosa, Juiz convocado para substituir o Exmo. Sr. Des. Saulo Henriques de Sá e 
Benevides, e o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. Presente ao julgamento, o Dr. 
Alcides Orlando de Moura Jansen, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em João Pessoa-PB 01 de abril de 2015

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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