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PROCESSO  CIVIL.  Apelação  Cível.  Error  in
procedendo.  Cerceamento de defesa.  Nulidade da
sentença.

-  É nula a sentença que, por  error in procedendo,
julga  antecipadamente  a  lide,  sem  apreciar  as
provas  requeridas  pela  parte,  cerceando  a  sua
defesa. 

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,  à  unanimidade,  em dar  provimento  ao recurso  de Allyson  de Lima
Medeiros e julgar prejudicada a apelação do Município de Campina Grande,
nos termos do voto do Relator. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelações  cíveis  interpostas,
respectivamente, por Allyson de Lima Fernandes e pelo Município de Campina
Grande,  ambos  irresignados  com a sentença  prolatada  pela  MM.  Juíza  de
Direito da 2ª Vara da Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação de
obrigação de fazer, promovida pelo primeiro recorrente em face do Município
de  Campina  Grande,  julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido  formulado  na
inicial. 

Na  inicial,  Allyson  de  Lima  Fernandes  pugna  pelo
pagamento  de  verbas  salariais  decorrentes  de  serviços  prestados  ao
Município, iniciada em 01 de novembro de 2007 e finalizada em “meados de
2013”.



Em  suas  razões  de  apelo,  Allyson  de  Lima  Medeiros
argui, em preliminar, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no
mérito,  sustenta,  inicialmente,  que  o  FGTS é  devido  no  período  de  01  de
novembro de 2007 até janeiro de 2013.

Já o Município de Campina Grande, fls. 164/185, argui,
em preliminar,  ausência  de  pressuposto  de  constituição  e  desenvolvimento
válido do processo.

No  mérito,  aduz  que  não  há  que  se  falar  em  liame
empregatício  de  natureza  celetista,  tendo  em vista  que  a  Lei  municipal  n.
4.038/2002 reporta-se, tão somente, a relação jurídica temporária, para atender
a excepcional interesse público.

Reporta-se ao equívoco de determinação de pagamento
de verbas de cunho celetista e, por fim, reporta-se a equívoco na estipulação
dos juros e da atualização monetária.

Requer o provimento do apelo.

Contrarrazões às fls. 19/20.

A Procuradoria-Geral de Justiça requereu a rejeição das
preliminares de ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido e, no
mérito, pugnou pelo prosseguimento do feito sem adentrar o mérito, por falta
de interesse ministerial – fls. 206/210.

É o relatório.

–  VOTO  –  Desembargador  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior
(Relator).

A  preliminar  de  cerceamento  de  defesa  e
nulidade  da  sentença,  arguida  por  Allyson  de  Lima  Medeiros,
deve ser acolhida, senão vejamos.

De  fato,  o  apelante  sustenta  que  a  sentença
guerreada é nula, tendo em vista seu direito de defesa ter sido
cerceado, posto que, no decorrer da instrução processual, pugnou
pela produção de provas testemunhais e pela apresentação de
documentos pelo recorrido, no entanto, apesar de ter instado por
referidas provas, a Magistrada não analisou o pleito.

Afirma que apesar de a sentença se reportar à
possibilidade de julgamento antecipado da lide, sob o fundamento
de que a “matéria  posta no caso é eminentemente de direito”,
negou  procedência  aos  pedidos  da  inicial  sob  o  argumento
seguinte:

“ Quanto ao saldo de salário de janeiro, 13º salário
proporcional, férias proporcionais, com o acréscimo



legal,  todos  do  ano  de  2013,  impossível  esta
magistrada  emitir  pronunciamento,  uma  vez que o
autor,  na  inicial,  limitou-se  a  informar  que  a  sua
“demissão”  ocorreu  em  “meados  de  janeiro”.
Ressalte-se, aqui, que p réu não noticiou o dia final
do contrato de trabalho. No que concerne o pedido
de  pagamento  de  férias  e  o  terço  constitucional
pertinente ao período de 2012, de igual forma, não
pode  ser  analisado,  haja  vista  não  se  saber  se
referente ao período aquisitivo 2011 a 2012 ou 2012
a 2013”.

Nesse  contexto,  tem-se  que,  realmente,  a
sentença objurgada é nula. Isso porque o apelante, às fls. 114,
pugnou pela oitiva de testemunhas e pela apresentação, por parte
do  Município,  dos  contracheques  referentes  aos  meses  de
dezembro  de  2012  e  janeiro  de  2013,  bem  como  dos
demonstrativos de depósito do FGTS, no entanto, a magistrada a
quo deixou de analisar os direitos requeridos na inicial, referente a
saldo de salários, 13º proporcional, férias proporcionais e férias,
sob  o  fundamento  de  que  o  réu não  noticiou  o  “dia  final  do
contrato de trabalho”.

Por  outro  lado,  percebe-se  que,  inobstante  o
apelante  tenha  requerido  a  produção  de  tais  provas,  a  Juíza
singular sequer analisou referido pleito e, ao contrário do afirmado
na sentença,  (fls.  117),  não abriu  prazo para  especificação de
provas.

Comprovando tal assertiva, observa-se que às
fls. 99/115, foi juntada impugnação pelo outrora autor e, logo em
seguida, às fls. 116/121, foi prolatada sentença, fundamentada no
julgamento antecipado da lide.

A sentença  impugnada,  portanto,  é  nula,  por
error in procedendo, por haver aplicado o art. 330, I, do CPC/73,
julgando antecipadamente a lide, quando havia necessidade de
produção de provas requeridas pelo autor, cerceando sua defesa.

Ante o exposto, dou provimento ao apelo, para
anular  a  sentença  impugnada  a  fim  de  que  o  processo tenha
continuação,  com a produção da prova requerida  pelo  autor  e
julgar  prejudicada  a  apelação  interposta  pelo  Município  de
Campina Grande.

É o voto

João Pessoa, 20 de março de 2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                      Relator


