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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO DE COBRANÇA C/C DANOS MORAIS. 
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  GRÁFICOS. 
NOTAS  FICAIS.  CONTESTAÇÃO. 
INEXISTÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO PELO 
JUÍZO  A  QUO ACERCA  DE  PROVA 
PRODUZIDA  COM  A  PEÇA  DE  DEFESA. 
“ERROR  IN  PROCEDENDO”.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA. APELO PREJUDICADO.
1. Incorre em error in procedendo a sentença 
que  acolhe  pedido  autoral  de  cobrança  sem, 
contudo,  no  mérito  da  decisão,  se  pronunciar 
acerca da validade de documentos juntados pela 
promovida, em sede de contestação – fls. 50/51, 
o  que  poderia  ser  o  caso  ou  não  de 
comprovação do pagamento do valor assinalado 
na Nota Fiscal de nº 692.
2. É nula a sentença que deixa de apreciar 
algum pedido deduzido pela parte, não podendo 
a  omissão  ser  suprida  pelo  Tribunal,  porque 
implicaria  em  supressão  de  um  grau  de 
jurisdição”.  (TJPB.  AC  nº  200.2000.027.467-
6/001.  Rel.  Des.  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti. J. em 01/12/2009).
3. Assim,  diante  do  error  in  procedendo,  é 
medida que se impõe a anulação da sentença 
recorrida, ficando prejudicado o mérito do apelo, 
situação esta que autoriza o não conhecimento 
do apelo, nos termos do art. 932, III, do NCPC.

4.
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Vistos, etc.

Cuida-se  de  apelação  cível  interposta  pela  CRUZ 
VERMELHA  BRASILEIRA  (RIO  GRANDE  DO  SUL), em  face  da 
sentença  que  julgou  em  parte  o  pedido  inicial,  para  condenar  a 
promovente,  acima  reportada,  a  pagar  a  parte  autora,  devidamente 
acrescidos de juros e correção monetária, os valores líquidos expressos 
nas “Notas Fiscais” de nºs. 658, 692 672 e 707, oportunidade em que 
declarou  extinto  o  processo  por  ilegitimidade  passiva  dos  demais 
promovidos.

Diz a apelante que, apesar de ter reconhecido a existência 
da dívida,  quando da contestação,  fez  juntar  prova de pagamento  da 
Nota  Fiscal  nº  693,  no  valor  de  R$  3.765,00  (três  mil  setecentos  e 
sessenta e cinco reais). 

 Ao final de suas considerações, pugnou pelo provimento 
do apelo, apenas no sentido de excluir da condenação o valor da Nota 
Fiscal nº 693, acima referenciado.

Devidamente  intimada,  a  parte  autora  não  apresentou 
contrarrazões.

Processo que dispensa a intervenção Ministerial, por força 
da recomendação nº 16, de 28 de abril de 2010, do CNMP, bem como o 
art. 178, do NCPC.

É o relatório. 

DECIDO 

A sentença merece ser anulada.

É  que  deixou  o  juiz  de  piso  de  emitir  pronunciamento 
acerca de documentos juntados pela promovida, ora apelante, em sede 
de  contestação  (fls.  50/51),  o  que  poderia  ser  o  caso,  ou  não,  de 
comprovação do pagamento do valor  assinalado na Nota Fiscal  de nº 
692, verificando, no caso, a ocorrência de error in procedendo, pelo que 
é nula a sentença recorrida. 

Nesse cenário,  o  entendimento  exposto  pelo  magistrado 
de primeiro grau, encontra-se dissociado das provas coligidas aos autos, 
devendo, pois, ser anulada a sentença vergastada para que outra seja 
proferida. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REEXAME  NECESSÁRIO. 
DIREITO  CONSTITUCIONAL  E  PROCESSUAL  CIVIL. 
AUSÊNCIA  DE  PRONUNCIAMENTO  ACERCA  DE 
REQUERIMENTO  DE  PRODUÇÃO  DE  PROVAS. 
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ANÚNCIO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DO FEITO 
EM  SENTENÇA.  CAUSA  MADURA.  NÃO 
OCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERRO IN 
PROCEDENDO.  OCORRÊNCIA.  INCABÍVEL 
PROSSEGUIR  ANÁLISE  DE  EVENTUAL  ERROR  IN 
JUDICANDO.  DECISÃO  CASSADA.  RETORNO  DOS 
AUTOS À ORIGEM. REEXAME NECESSÁRIO E APELO 
PREJUDICADOS. 1. Pugna o autor pelo pagamento de 
extraordinário,  acusando  ter  laborado  além  da  carga 
horária  devida.  2.  A  sentença  observou  somente  a 
pretensão trazida em sede de inaugural, sem considerar 
a  prova  já  colacionada  quanto  ao  pagamento  de 
extraordinário ao autor, desconsiderando, ainda, que as 
partes pugnaram pela produção de prova, estando o feito 
pendente de comprovação do labor extraordinário. Dessa 
forma, inviável anunciar o julgamento antecipado do feito, 
vez que o direito reclamado somente pode ser acolhido se 
efetivamente restar comprovado que o servidor faz jus ao 
pagamento  requestado  e/ou  mesmo  para  rejeitá-lo 
indispensável  possibilitar  às  partes  se  desincumbir  do 
ônus  probandi,  permitindo  a  dilação  probatória  em 
primeira instância. 3. É que o julgamento antecipado da 
lide somente seria possível nos casos em que todos os 
fatos alegados estivessem suficientemente provados por 
documentos  e,  referido  julgado  restaria  autorizado  em 
estando  o  feito  maduro  para  julgamento,  por 
desnecessidade  de  outras  provas,  com  fundamento  no 
art.  330,  I  do CPC.  O que não é o caso dos autos.  4. 
Ademais, "se o autor requereu, na inicial, a produção de 
provas, não é lícito ao juiz desprezar tal pedido. Impõe se-
lhe  decidir  expressamente,  deferindo  ou  denegando  o 
pedido.  Não  se  admite  indeferimento  implícito".  (STJ   
RESP  199970/  DF).  5.  Acrescente-se  que  o  juiz 
sentenciante  descuidou  de  observar  ser  o  direito  da 
Fazenda Pública indisponível,  não sendo a ela aplicável 
os efeitos materiais da revelia, nos termos do art. 320, II 
do CPC, devendo, portanto, realizar a instrução do feito, 
permitindo  à  parte  autora  desincumbir-se  do  ônus 
probandi. 6. Dessa forma, não estando a causa madura 
para  julgamento,  sendo  inviável  anunciar  o  julgamento 
antecipado  do  feito  sem  apreciar  antes  o  pedido  de 
produção de prova e, considerando a necessidade de ser 
comprovando o efetivo exercício no cargo e a avaliação 
realizada pela comissão ou, a comprovação de que esta 
não se  realizou  apesar  de  formada a  comissão,  impõe 
reconhecer o  error in procedendo laborado em Primeiro 
Grau, consubstanciado no julgamento antecipado da lide, 
sob pena de restar configurado o cerceamento de defesa. 
7.  Ressalte-se  que  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  em 
diversos julgados já decidiu que, em casos tais, deve-se 
determinar  o retorno dos autos à instância  inferior  para 
dilação probatória, não havendo que falar em preclusão. 
8.  Ante  o  exposto,  cassa-se  a  decisão  vergastada, 
declarando-se de ofício a nulidade dos atos processuais 
praticados  a  partir  do  despacho  que  anunciou  o 
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julgamento  antecipado  da  lide,  determinando  o  retorno 
dos autos à origem, para regular processamento do feito, 
restando  prejudicada  a  análise  meritória  do apelo  e  do 
reexame.  (TJCE;  APL-RN  0000948-32.2010.8.06.0071; 
Quarta  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Francisco  Martonio 
Pontes Vasconcelos; DJCE 28/07/2015; Pág. 37).

EMENTA:  APELAÇÃO.  USUCAPIÃO. 
CONTESTAÇÃO  NÃO  ANALISADA.  VIOLAÇÃO 
AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, 
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SENTENÇA 
NULA.  ERROR IN PROCEDENDO.  1.  Ação  de 
Usucapião  que  se  julgou  procedente  declarando  o 
domínio  do  imóvel  à  parte  autora.  2.  Contestação 
juntada  pelo  requerido  não  analisada  pelo  juiz, 
incorrendo em error in procedendo ao sentenciar. 3. 
Configurado  cerceamento  do  direito  de  defesa. 
Violação  dos  princípios  constitucionais  do  devido 
processo  legal,  contraditório  e  ampla  defesa. 
Sentença  Nula.  4.  Apelação  provida.  Decisão 
unânime.  APL  4097934  PE.  Relator:  Stênio  José  de 
Sousa Neiva Coelho. 1ª Cama Cível. Data de publicação: 
19/01/2016.

Assim, conforme visto, é nula a sentença que não aprecia 
questões relevantes e oportunamente suscitadas pelas partes, deixando 
de esgotar a prestação jurisdicional. 

De modo que, entendo que, tendo o magistrado de base 
decidido sem a devida apreciação da prova anexada aos autos em sede 
de contestação (fls. 50/51), a anulação da sentença recorrida é medida 
que se impõe, ficando prejudicado o mérito do apelo, situação esta que 
autoriza o não conhecimento do apelo,  nos termos do art.  932, III,  do 
NCPC.

D I S P O S I T I V O

Ante o exposto, RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE 
DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo, a fim 
de que nova sentença seja prolatada,  RESTANDO PREJUDICADA A 
ANÁLISE DO RECURSO APELATÓRIO, nos termos do art. 932, III, do 
NCPC.

P.I.

João Pessoa, 13 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR
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