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APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS 
MORAIS  E  MATERIAIS  —  PRESCRIÇÃO  DECLARADA  — 
IRRESIGNAÇÃO — ERRO DE JULGAMENTO — PRAZO
PRESCRICIONAL  QÜINQÜENAL  (ART.  27  DO  CDC)  QUE  NÃO 
RESTOUCARACTERIZADO — PRESCRIÇÃO NÃO ALCANÇADA — 
JUÍZO  MONOCRÁTICO  QUE  NÃO  SANEOU  O  PROCESSO, 
TAMPOUCO FIXOU OS PONTOS CONTROVERTIDOS — VIOLAÇÃO 
À  GARANTIA  DO  DEVIDO  PROCESSO  LEGAL  —"ERROR  IN 
PROCEDENDO"  —  PREJUÍZO  CAUSADO  ÀS  PARTES  — 
ANULAÇÃO  QUE  SE  IMPÕE  DE  ACORDO  COM  A 
JURISPRUDÊNCIA  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  — 
APELO  CONHECIDO  PARA  SE  DECLARAR,  "EX  OFFICIO",  A 
NULIDADE DO PROCESSO. 
 —  A oportunidade  para  que  as  partes  especifiquem  provas  deve  ser 
concedida após a fixação dos pontos controvertidos; do contrário, deflagra-
se a hipótese de "error in procedendo", com frontal violação ao art. 331, § 
2º, CPC.

 — "A fase saneadora do processo é de extrema importância para o seu 
deslinde, tendo conteúdo complexo, sendo que nela o juiz examinará (...) os 
requerimentos  de  produção  de  provas,  exigindo-se,  para  tanto,  a  devida 
fundamentação, a teor do art.  165 do CPC. Sendo assim, não há como o 
julgador deixar de proceder ao despacho semeador, deixando 'in aibis', as 
preliminares suscitadeis e passando diretamente para a fase de instrução e 
julgamento,  presumindo-se,  assim,  que  o  processo  encontra-se  sanado, 
sobpenade nulidade absoluta dofeito" (STJ: REsp 780.285/RR). 
—  Provado  que,  por  erro  procedimental,  o  juízo  "a  quo"  não  proferiu 
despacho saneador, tampouco fixou os pontos controvertidos necessários a 
nortear  a  atividade  probatória,  conclui-se  pela  violação  à  garantia 



constitucional  do  devido  processo  legal.  Por  conseguinte,  impõe-se  a 
nulificação do processo para que - fixando-se os pontos controvertidos – as 
partes possam saber quais são as provas necessárias para a demonstração 
dos  seus  respectivos  direitos,  sob  pena  de  aplicação  das  regras  de 
julgamento previstas no art. 333, incisos I e II, do CPC. 

  Vistos, etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Valtenia Maria dos Santos contra 
Fácil Turismo Ltda. e Viação Vera Cruz S/A, visando reformar a decisão que, proferida pelo r. Juízo 
da 2a Vara da Comarca de Guarabira, julgou improcedente os pedidos de indenização por danos 
morais e materiais, decorrentes do acidente de trânsito que lhe causou incapacidade para o trabalho.

Em suas razões recursais (fls. 136/146), a apelante alega que, ao julgar a lide 
o magistrado desconsiderou que a constatação das lesões só se deu em 15/06/2011, não podendo 
haver prescrição. Destarte, pugna pela reforma da sentença, visando a consideração do laudo para 
apreciação da matéria e análise da prescrição. 

Apresentadas  as  contrarrazões  do  primeiro  apelado  às  fls.  149/153,  o 
recorrido propugnou pela manutenção da sentença.

O segundo apelado apresentou suas contrarrazões às fls. 154/158 e propugnou 
pela manutenção da sentença.

É o relatório. DECIDO:

— Da inexistência de prescrição do fundo de direito da parte demandante.

                                   Inicialmente, declaro a inocorrência da prescrição do fundo de direito.

Com  efeito,  o  acidente  narrado  pela  autora  -  causa  dos  danos  por  ela 
suportados - ocorreu em 19/10/2005. Isto posto, mostra-se descabida a alegação da promovente de 
que, apenas em 15/06/2011, data de emissão do laudo pericial,  obteve conhecimento das lesões 
sofridas, vez que, já na petição inicial, descreveu os danos então suportados. Assim sendo, ao menos 
em 22/07/2009 (data da propôsitura da demanda) - a demandante já possuía conhecimento de sua 
incapacidade.

Embora os argumentos da apelante devam ser afastados, sendo a prescrição 
matéria  de ordem pública,  revela-se imperioso o seu afastamento  por  outros  fundamentos.  Isto 
porque,  tendo  havido  relação  de  consumo  entre  as  partes,  o  prazo  prescricional  para  fins 
indenizatórios  é  de  05  (cinco)  anos,  conforme  prescreve  o  art.  27  do  Código  de  Defesa  do 
Consumidor.

Com fulcro nesse fundamento, declaro a inexistência da prescrição, afinal o 
acidente ocorreu em 19/10/2005 e a demanda foi proposta em 22/07/2009, ou seja, antes do decurso 
do prazo de 05 (cinco) anos.



Portanto, ao afastar a prejudicial de mérito da demanda, passo a analisar outra 
matéria de ordem pública, imprescindível ao julgamento deste apelo.

— Do error in procedendo materializado pelo juízo a quo. Matéria de ordem pública a ensejar a 
nulificação do processo judicial.

Analisando a demanda, vejo que a recorrente relata ter sofrido acidente de 
trânsito causado pelas apeladas, tendo juntado laudo pericial que, todavia, não foi apreciado pelo 
julgador monocrático, pois o julgador a quo acabou por declarar a ocorrência da prescrição.

Ainda emerge dos autos que o juízo "a quo", antes de reconhecer a prescrição, 
não proferiu despacho saneador, tampouco fixou os pontos controvertidos a nortearem a produção 
de provas pelas partes.

Como conseqüência,  vejo inexistir  prova hábil  a demonstrar que as lesões 
descritas no laudo pericial  são uma decorrência do acidente narrado na peça vestibular,  não se 
podendo apurar, portanto, o necessário nexo de causalidade entre o ato ilícito e os danos civis.

Contudo, nem se diga que deve ser aplicada a regra de julgamento prevista no 
art. 333, inciso I, do CPC, pois a aplicação da citada regra processual pressupõe a obediência ao 
devido processo legal, garantia esta que, por sua vez, impõe a fixação dos pontos controvertidos 
hábeis a nortearem a produção de provas pelas partes.

Assim sendo, concluo pela existência de "error in procedendo", posto que, 
após a apresentação de contestação, o juízo monocrático não proferiu despacho saneador, tampouco 
fixou os pontos controvertidos, promovendo ofensa ao art. 331, § 2º,
CPC:

"Art. 331. (omissis).

§ 2º Se, por qualquer motivo, não for obtida a conciliação, o juiz fixará os 
pontos  controvertidos,  decidirá  as  questões  processuais  pendentes  e 
determinará as provas a serem produzidas, designando audiência de instrução 
e julgamento, se necessário."

Esta  omissão  acabou por  impedir  que as  partes  soubessem quais  eram as 
provas necessárias para formar a convicção judicante do magistrado, fato este que impossibilitou a 
correta distribuição do ônus de prova.

Cumpre-me,  portanto,  reconhecer  a  nulidade  processual,  na  esteira  de 
precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL  CIVIL.  (...)  DESPACHO  SANEADOR.  AUSÊNCIA. 
RELEVÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. ART. 331 DO CPC.
I  -  A fase  saneadora  do  processo  é  de  extrema  importância  para  o  seu 



deslinde,  tendo  conteúdo  complexo,  sendo  que  nela  o  juiz  examinará  os 
pontos  argüidos  na  contestação,  de  caráter  preliminar,  assim  como  os 
pressupostos  processuais  e  os  requerimentos  de  produção  de  provas, 
exigindo-se, para tanto, a devida fundamentação, a teor do art. 165 do CPC.
(...)
III  -  Recurso especial  provido,  para  que  o  feito  seja  anulado,  a  partir  da 
instrução  processual,  com  a  realização  da  fase  de  saneamento.  (REsp 
780.285/RR; Rei. Ministro: FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, 
DJ: 27/03/2006)

"A regra do § 3o do artigo 331 do Código de Processo Civil não é obrigatória. 
A sua falta só produz nulidade quando demonstrado evidente prejuízo para 
uma das partes."
(EDcl  no  AgRg  no  REsp  724.059/MG,  Rei.  Ministro  JOSÉ DELGADO, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/03/2006, DJ 03/04/2006, p. 252)

De  acordo  com  o  sistema  de  invalidades  processuais,  a  decretação  de 
nulidade depende da demonstração de efetivo prejuízo.  Nesse horizonte,  provado que,  por erro 
procedimental,  o  juízo  "a  quo"  não  proferiu  despacho  saneador,  tampouco  fixou  os  pontos 
controvertidos  necessários  a  nortear  a  atividade  probatória,  concluo  pela  violação  à  garantia 
constitucional do devido processo legal. Por conseguinte, impõe-se a nulificação do processo para 
que - fixando-se os pontos controvertidos - as partes possam saber quais são as provas necessárias 
para a demonstração dos seus respectivos direitos, sob pena de aplicação das regras de julgamento 
previstas no art. 333, incisos I e II, do CPC.

Por  tais  razões,  DOU PROVIMENTO MONOCRÁTICO AO APELO, 
com fulcro no art. 557, §1-A, do CPC para, afastando o fundamento da prescrição do fundo de 
direito da autora, anular o processo a partir da fase de saneamento, oportunidade em que o juiz a 
quo  deverá  fixar  os  pontos  controvertidos  e  possibilitar  a  especificação  de  provas  a  produzir, 
procedendo-se,  ao  final,  ao  julgamento  da  demanda,  fazendo-o  de  acordo  com  o  seu  livre 
convencimento motivado.

Honorários de sucumbência a serem arbitrados pelo juízo "a quo", quando da 
prolação da nova sentença, oportunidade em que deverá prestar obediência ao disposto no art. 20, 
§§ 3o e 4o, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 29 de outubro de 2012.

                                   Exmo. Juiz João Batista Barbosa
                                         Magistrado convocado


