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A C Ó R D Ã O

Apelação Cível nº 0017064-45.2013.815.0011
Origem : 2ª Vara Mista da Comarca de Campina Grande
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Gilmar Barreto Costa
Advogado : Yuri Gomes de Amorim
Apelado : Santander Leasing S.A. - Arrendamento Mercantil
Advogado : Antônio Braz da Silva

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  REVISÃO  DE 
CONTRATO.  PRELIMINAR  DE  SENTENÇA  CITRA 
PETITA.  DECISÃO DE IMPROCEDÊNCIA.  ART.  285-A 
DO  CPC.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS  PARA  A  UTILIZAÇÃO  DA 
IMPROCEDÊNCIA  “IN LIMINE”. ACOLHIMENTO DA 
PRELIMINAR.  NULIDADE  DECLARADA.  RETORNO 
DOS AUTOS À ORIGEM.

− O julgamento de improcedência “in limine” somente 
tem  lugar  quando: a)  a  matéria  controvertida  for 
unicamente  de  direito,  e  b) houver  sentença  de  total 
improcedência  prolatada  em casos  idênticos  no  mesmo 
juízo. Ainda, faz-se necessária a reprodução das decisões 
que serviram de paradigma.

− Impõe-se declarar a nulidade de decisão  proferida 
sem  a  inteira  transcrição  da  sentença  paradigma,  não 
sendo possível verificar a identidade de todos os pedidos 
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formulados na inicial  com os paradigmas citados. 

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à unanimidade,  em  acolher  a 
preliminar de sentença citra petita e declarar sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Gilmar Barreto 
Costa,  contra  sentença,  fls.  53/58,  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da 
Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato 
c/c repetição de indébito, por ele intentada em face do Banco Santander S.A., 
julgou improcedentes os pedidos da inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, 
utilizando-se  do  art.  285-A do  CPC.  Por  fim,  condenou  o  promovente  ao 
pagamento das custas processuais. 

Em  razões  recursais,  fls.  67/78,  o  apelante  argui 
preliminarmente que a decisão é  citra petita, aduzindo que o juízo  a quo “não 
atentou para o fato que o promovente (recorrente) requereu provar o alegado 
na  inicial  através  de  prova  pericial  consubstanciada  no  laudo  contábil 
apresentado nos autos, o qual não foi levado em conta quando da análise do 
mérito”.

Alega que com a apresentação do laudo contábil,  ficou 
apontada a utilização da  Tabela Price, responsável pela sobrecarga onerosa do 
contrato, restando clara a incidência abusiva de juros contratuais e moratórios, 
além de cobranças indevidas de taxa efetiva de juros, em desconformidade com 
aquela contratada.

Afirma  que  os  valores  encontrados  no  contrato  estão 
totalmente destoantes,  sustentando que,  enquanto no contrato consta  a taxa 
efetiva de juros de 1,79%,  a encontrada de fato foi de 2,58%, sendo totalmente 
abusiva em relação ao consumidor.
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Assevera  que  as  cláusulas  contratuais  permitindo  a 
capitalização  mensal  de  juros  são  nulas  e  devem  ser  assim  declaradas, 
notadamente ante a desconformidade existente entre o que foi contratado e o 
que está sendo aplicado.

Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma 
da sentença, a fim de afastar qualquer que seja a abusividade, homologando o 
laudo  contábil  apresentado  às  fls.  41/51,  para  que  seja  aplicada  a  taxa 
efetivamente contratada, ou seja, aplicados os juros pactuados no percentual de 
1,79% a.m., e excluídos os juros não contratados no percentual 2,58% a.m..

Apesar  de  intimado,  o  banco  apelado  não  ofereceu 
contrarrazões, fl. 12.

A Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  118/128, 
opinando pelo provimento do recurso, declarando-se a nulidade da sentença, 
por inobservância dos requisitos do art. 285-A do CPC, para, ao final, julgar 
improcedente o pedido. 

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

Cuida-se  de  ação  revisional  de  contrato,  na  qual  o 
consumidor alega cobrança excessiva de juros, por capitalização e utilização da 
Tabela Price.

O juízo a quo, utilizando-se da regra do art. 285-A do CPC, 
proferiu a sentença de improcedência que ora se combate.

O  apelante/autor  aduz  preliminarmente  nulidade  da 
sentença,  alegando  que  o  juízo  a  quo não  atentou  para  o  fato  de  que  o 
promovente  requereu provar  o  alegado  na  inicial  através  de  prova  pericial 
consubstanciada no laudo contábil apresentado, o que não teria sido levado em 
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conta quando da análise do mérito.

De fato, assiste razão ao apelante no tocante à nulidade da 
sentença, não pelo que se insurge (vício citra petita), mas ante a  inobservância 
na aplicação do art.  285-A do CPC, como bem salientou o representante do 
Parquet.

Com efeito, o art. 285-A do CPC dispõe:

“Art.  285-A.  Quando  a  matéria  controvertida  for  unicamente  de 
direito  e  no  juízo  já  houver  sido  proferida  sentença  de  total 
improcedência  em outros casos idênticos,  poderá ser  dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).

§  1o  Se  o autor  apelar,  é  facultado ao  juiz  decidir,  no  prazo de 5 
(cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da 
ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).

§ 2o Caso seja mantida a sentença, será ordenada a citação do réu 
para responder ao recurso. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).”

Nelson  Nery  Jr.,  ao  comentar  o  dispositivo  acima 
transcrito, preleciona:

“5.  Ações  repetitivas.  A  norma  permite  que  o  juiz  julgue 
improcedente in  limine pedido  idêntico  àquele  que  já  havia  sido 
anteriormente julgado totalmente improcedente no mesmo juízo. Para 
tanto, é necessário que: a) o pedido repetido seja idêntico ao anterior; 
b) que o pedido anterior tenha sido julgado totalmente improcedente; 
c) que o julgamento anterior de improcedência tenha sido proferido 
no mesmo juízo; d) que a matéria seja unicamente de direito. Nesse 
caso não haverá condenação em honorários advocatícios. (Código de 
processo  civil  Comentado  e  legislação  extravagante  -  13ª  ed.  rev., 
ampl.  e  atual.  -  São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,  2013. 
Pág.667.).”

Portanto,  o  julgamento  de  improcedência  “in  limine” 
somente  tem  lugar  quando:  a) a  matéria  controvertida  for  unicamente  de 
direito;  e  b)  houver  sentença  de  total  improcedência  prolatada  em  casos 
idênticos no mesmo juízo. Ainda, faz-se necessária a reprodução das decisões 
que serviram de paradigma.

Como se vê, pelo dispositivo acima transcrito, a r. sentença 
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é nula, porquanto o juiz sentenciante não mencionou de fato a decisão anterior 
na  qual  enfrentou  questão  idêntica,  deixando  de  reproduzir  o  seu  teor,  
inviabilizando a verificação da identidade entre as demandas, como previsto 
no artigo em comento.

Ademais, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 
285-A do CPC deve ser estritamente observado, sob pena de ofensa às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nesses  termos,  impõe-se  a  desconstituição  da  sentença, 
devendo, os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.

Sobre o tema:

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO. 
Ação  julgada  improcedente.  Descumprimento  de  requisito 
previsto no  art.  285-A do CPC. Ausência de reprodução da 
sentença anterior que enfrentou questão idêntica.  Nulidade 
da  sentença.  Recurso  prejudicado.  (TJSP;  APL  4033048-
35.2013.8.26.0224;  Ac.  7661302;  Guarulhos;  Trigésima  Oitava 
Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Flávio Cunha da Silva; 
Julg. 25/06/2014; DJESP 02/07/2014) 

PROCESSO CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NOS TERMOS 
DO  ART.  285-A  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. 
NECESSIDADE DE QUE O MAGISTRADO INDIQUE OS 
PRECEDENTES. Segundo o tribunal a quo, o MM. Juiz de 
Direito julgou improcedente o pedido com base no art. 285-A 
do Código de Processo Civil sem reportar-se aos precedentes 
que autorizariam a prolação da sentença sem o contraditório 
prévio  -  conclusão  que  se  extrai  da  leitura  da  sentença. 
Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 297.427/MG, 
Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA TURMA, julgado 
em 10/09/2013, DJe 24/09/2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  NECESSIDADE  DE  REEXAME 
PROBATÓRIO.SÚMULA 7/STJ. 1. Não cabe, na via especial, a 
revisão  das  premissas  fáticas  de  julgamento.  Na  espécie,  a 

Apelação Cível nº 0017064-45.2013.815.0011                               5

https://www.magisteronline.com.br/mgstrnet/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=c%3A%5CViews44%5CMagister%5CMgstrnet%5CMagNet_Legis.nfo&d=CPC,%20art.%20285-A&sid=4f5c5a53.60ccb939.0.0#JD_CPCart285-A


Corte de origem concluiu pela existência das condições para 
decidir a lide com base no art.  285-A do Código de Processo 
Civil. 2.  "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a 
decisão  recorrida  assenta  em  mais  de  um  fundamento 
suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 283/STF. 
3. "Para que o julgador use a faculdade prevista no artigo 285-
A  do  CPC,  exige-se  que  a  matéria  controvertida  seja 
exclusivamente  de  direito,  que  no  juízo  já  tenha  sido 
proferida sentença de total improcedência em casos idênticos, 
e  que o respectivo teor seja reproduzido na novel  decisão" 
(AgRg  no  AREsp  153.180/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA TURMA,  julgado  em 12/6/2012,  DJe 
26/6/2012). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 
343.052/DF,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

Pelo que se depreende, com  advento do art. 285-A há clara 
intenção do legislador em prestigiar o princípio da celeridade processual, no 
entanto,  essa  celeridade  não  pode  ferir  a  segurança  jurídica  que  é 
imprescindível para a estabilidade das relações jurídicas, e reclama indefectível 
coerência de julgados.

A incoerência  gera  a  intranquilidade  e  perplexidade  no 
seio da sociedade, com consequente descrença no Poder Judiciário, nas suas 
decisões e em seus juízes, fragmenta o sistema e desvaloriza a função judicante.

Assim, a utilização do permissivo do art. 285-A do CPC, 
no caso em concreto, está equivocada, notadamente porque o magistrado não 
colacionou, nem sequer mencionou os julgados paradigmas, inviabilizando a 
verificação da identidade entre as demandas. Nesse sentido colaciono mais um 
julgado:

APELAÇÃO  CÍVIL.  PROCESSO  CIVIL.  APLICAÇÃO  DO 

ARTIGO  285-A  DO  CPC.  NULIDADE.  SENTENÇA 
CASSADA. O denominado julgamento antecipadíssimo, exige, 
para o perfeito acatamento da expressa determinação legal, que 
o  julgador,  ao  sentenciar,  vincule  o  novo  provimento  ao 
anterior,  para  tanto  reproduzindo  a sentença  anteriormente 
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prolatada,  providência  que  se  não  observada  macula  o  ato 
judicial.  (TJMG;  APCV  1.0024.12.245971-2/001;  Rel.  Des. 
Antônio Bispo; Julg. 26/06/2014; DJEMG 07/07/2014) 

Na espécie, registre-se que, além de o magistrado não ter 
colacionado, ou sequer mencionado, os julgados paradigmas, tem-se que não 
analisou o pedido formulado em sua totalidade, especificamente no sentido de 
se pronunciar sobre o laudo acostado aos autos ou de realizar perícia contábil,  
aparentemente fundamentando o decisum em premissa equivocada.

Isso porque, desde a exordial o autor se insurgiu acerca da 
divergência entre os juros contratados e aqueles efetivamente cobrados,o que 
possivelmente denota uma peculiaridade do caso concreto. 

Em casos análogos, vem se pronunciando nossos tribunais:

APELAÇÃO. REVISIONAL. SENTENÇA IN LIMINE. ARTIGO 
285-A  DO  CPC.  JULGAMENTO  SUMARÍSSIMO. 
LOUVAMENTO  DA  INICIATIVA  DE  PRIVILEGIAR  O 
PRINCÍPIO  DA  ECONOMIA  PROCESSUAL  VOLTADO  À 
ACELERAÇÃO  DO  EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO.  PORÉM, 
DESOBEDIÊNCIA  AO  COMANDO  DO  ALUDIDO 
DISPOSITIVO  PROCESSUAL  INVIABILIZA  APLAUSOS. 
REDAÇÃO FULGENTE AO PRESCREVER A NECESSIDADE 
DE  REPRODUÇÃO  DA  SENTENÇA  PARADIGMA. 
INFRINGÊNCIA  QUE  INDUZ,  INEVITAVELMENTE, 
NULIDADE.  ADEMAIS,  TEMERÁRIA É  A INICIATIVA DE 
APLICAR O PRECEITO LEGAL PARA CASOS EM QUE SE 
DISCUTE  A  REVISÃO  CONTRATUAL.  PACTOS  COM 
PECULIARIDADES  PRÓPRIAS  E  DISTINTAS. 
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. In  
casu, talvez, a critério do julgador, se faça necessária perícia 
contábil  para  aclarar  os  pontos  divergentes,  caso  não 
solucionados  pela  vertente  documental  eventualmente 
coletada. Sentença, de ofício, anulada, com determinação da 
devolução  dos  autos  ao  egrégio  juízo  a  quo. (TJSP;  APL 
1017389-84.2014.8.26.0100;  Ac.  7665706;  São  Paulo;  Vigésima 
Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sérgio Rui; Julg. 
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26/06/2014; DJESP 04/07/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 
285-A DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  JULGAMENTO 
ANTECIPADO.  INADEQUAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE 
APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PERÍCIA.  CERCEAMENTO 
DO  DIREITO  DE  DEFESA  DECLARADO  DE  OFÍCIO. 
RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  SENTENÇA 
ANULADA.  1.  O  douto  juiz  de  primeiro  grau,  em sentença 
proferida antecipadamente, julgou improcedente o pedido da 
ação revisional, com base no art. 285-A do CPC. 2. É certo que a 
ausência de fase instrutória, nos feitos que envolvem pedido de 
reconhecimento  de  ilegalidade  de  cláusulas  contratuais 
bancárias não acarreta, de per si, nulidade da sentença, porque 
o magistrado tem o poder-dever de julgar antecipadamente a 
lide  quando  o  processo  já  se  encontrar  suficientemente 
instruído,  nos  termos  do  artigo  330,  inciso  I,  do  Código  de 
Processo Civil.  3.  Contudo, o julgador deve apreciar o pleito 
expresso  do  apelante,  para  produção  de  prova  pericial. 
Compulsando  os  autos,  observa-se  que  não  foi  observado  o 
pedido de realização de perícia técnica (fl. 17), motivo pelo qual 
deve-se  declarar  a  ocorrência  de  cerceamento  de  defesa, 
ressaltando  que  tal  matéria  é  de  ordem  pública,  admitindo, 
inclusive, o conhecimento de ofício. 4. Na espécie, o julgamento 
antecipado  sem  a  apreciação  do  pedido  de  prova  técnica 
implicou  na nulidade  da  sentença  exarada  no  juízo  de 
primeiro grau. 5. Recurso conhecido e provido para anular a 
sentença.  (TJCE;  APL  0165172-95.2013.8.06.0001;  Quinta 
Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; DJCE 
03/07/2014; Pág. 42) 

No  caso  concreto,  a  decisão  foi  proferida  sem a  inteira 
transcrição da sentença paradigma, não sendo possível  verificar se todos os 
pedidos formulados na inicial do processo estão abrangidos pelos paradigmas 
citados. 

Assim,  o  decisum merece  a  desconstituição,  a  fim  de 
regular  processamento  do  feito,  descabendo  a  análise  dos  pleitos,  neste 
momento, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 
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Com essas considerações, ACOLHO A PRELIMINAR DE 
SENTENÇA CITRA PETITA, ANULANDO-A,  determinando o retorno dos 
autos à origem para o prosseguimento regular da ação.

É o voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 19 de 
agosto de 2014, conforme certidão de julgamento de fl.  136. Participaram do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. 
Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto 
Maior, Procurador de Justiça. 

Gabinete no TJPB,  em João Pessoa-PB,  20  de agosto  de 
2014.

     Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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