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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  ART.  285-A DO CPC.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS INDISPENSÁVEIS PARA A
UTILIZAÇÃO  DA  IMPROCEDÊNCIA   “IN  LIMINE”.
SENTENÇA  CASSADA.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM.  APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO MONOCRÁTICO.   

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. Ademais, faz-
se  necessária  a  reprodução  das  decisões  que  serviram  de
paradigma.

O  §  1º-A  do  art.  557  do  CPC,  permite  ao  relator  dar
provimento  a  recurso  através  de  decisão  monocrática,
quando a decisão recorrida estiver em manifesto confronto
com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. 
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Vistos, etc.

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por  MONALISA
MONIQUE SOUSA ARAÚJO contra sentença (fls. 25/31) proferida pelo Juízo da 2°
Vara Cível da Comarca de Capina Grande que, nos autos da AÇÃO REVISIONAL
DE  CONTRATO  ajuizada  em  face  de  BANCO  BRADESCO  S/A,  julgou
improcedentes os pedidos iniciais.

A  apelante  ingressou  com  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO, em face de BANCO BRADESCO S/A, aduzindo que firmou contrato
de financiamento para aquisição de um veículo avaliado em R$30.000,00 (trinta
mil reais), sendo pagos com recursos próprios a quantia de R$7.000,00 (sete mil
reais)  e  financiados  R$23.000,00  (vinte  e  três  mil  reais),  a  serem pagos  em 60
(sessenta)  prestações  de  R$737,15  (setecentos  e  trinta  e  sete  reais  e  quinze
centavos).

Alega  que  há  prática  ilegal  do  anatocismo,  TR  (TBF),
comissão  de  permanência,  cumulação  de  juros  com  encargos  e  juros
remuneratórios  abusivos,  circunstâncias  que  oneram  excessivamente  o  objeto
contratual.

Pugna  pela  revisão  contratual,  para  que  seja  declarada  a
ilegalidade das cláusulas abusivas, impedindo a instiuição financeira de incluir o
seu  nome  no  rol  dos  maus  pagadores  e  compensação  do  indébito  com  as
prestações vincendas.

Utilizando-se da regra do art. 285-A do CPC, o magistrado
lançou a sentença de improcedência que ora se combate.

Nas razões recursais, fls. 34/41, a apelante sustenta a reforma
da sentença, aduzindo que para o deslinde do caso é necessária a produção de
prova pericial, requerida na inicial, e que o julgamento precoce da lide afasta a
possibilidade de demonstrar a abusividade contratual, na espécie.

Argumenta ainda que “não poderia a ação ser extinta quando os
pedidos não eram idénticos ao de outras ações, tendo em vista que a petição inicial de fls.
02/14 é bem mais abrangente do que outros pedidos que tramitam em primeiro grau.” (sic)

Pugna pela nulidade da sentença para determinar a regular
tramitação da ação.
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 Sem contrarrazões, fl. 64v.

Parecer Ministerial pelo provimento (fls. 69/70).

É o Relatório

D E C I D O

Analisando  detidamente  os  autos  verifico  que  a  sentença
encontra-se eivada de nulidade, ante a inobservância dos requisitos para aplicação
do art. 285-A do CPC, como bem salientou o representante do Parquet.

Com efeito, o art. 285-A do CPC encontra-se assim redigido:

“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). (grifo nosso)

§ 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.).”
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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.  Ademais,  faz-se  necessária  a  reprodução das decisões  que serviram de
paradigma.

Sobre o tema:
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,  STJ  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 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,
STJ, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

Com o art. 285-A há clara intenção do legislador de prestigiar
o princípio da celeridade processual, no entanto, essa celeridade não pode ferir a
segurança jurídica que é necessária 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.
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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. 

Diante  do  exposto,  monocraticamente,  DOU
PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO para anular a sentença recorrida
e,  em  consequência,  remeter  os  autos  à  comarca  de  origem  para  o  regular
prosseguimento do feito.

Publique-se e Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB,  em João Pessoa-PB,  24  de fevereiro de
2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                    Relatora
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