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A C Ó R D Ã O
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Advogado : Kaline Gomes Barreto

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
BANCÁRIO.  PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE 
PROCEDENTE  EM  1º  GRAU.  FALTA  DE  INTERESSE 
RECURSAL QUANTO A ALGUNS PONTOS DO RECURSO. 
NÃO  CONHECIMENTO  DE  PARTE  DO  APELO. 
SENTENÇA  GENÉRICA  EM  RELAÇÃO  ÀS  TARIFAS  E 
TAXAS  QUE  DECLAROU  ILEGAIS.  AUSÊNCIA  DE 
FUNDAMENTAÇÃO.  NULIDADE  ABSOLUTA 
DECLARADA DE OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS AO 
JUÍZO DE ORIGEM.

-Não tendo a parte apelante sido condenada quanto a alguns 
pontos  de  sua  insurgência,  carece  de  interesse  recursal, 
impondo-se o não conhecimento do recurso neste aspecto.

- Uma vez constatada que a pretensão inicial foi apreciada de 
forma genérica, havendo falha na prestação jurisdicional, a 
revelar,  em  última  análise,  violação  ao  princípio  da 
motivação das decisões judiciais, insculpido no art. 93, IX da 
Constituição Federal, imperiosa a anulação da sentença.
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V I S T O S ,  relatados  e  discutidos os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em declarar a nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Banco Santander 
Brasil  S.A. contra  sentença,  fls.  172/176,  proferida  pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da 
Comarca de Cabedelo, que julgou parcialmente procedente os pedidos da Ação 
Revisional de Contrato de Financiamento, ajuizada por Geraldo Antônio Feitosa 
em seu desfavor, nos seguintes termos:

“Isto  posto,  com  fundamento  no  artigo  269,  I,  do  CPC,  JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, apenas para declarar a nulidade da 

cláusula que imputou ao consumidor  encargos para emissão de taxas de 

produtos e  serviços,  condenando  o  promovido  a  compensar  os  valores 

pagos em decorrência  da nulidade, de forma simples, a ser apurado em 

fase de execução.

Ante a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com a metade das 

custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do que restar 

apurado, ficando, com relação à promovente, suspensa a exigibilidade, por 

se encontrar sob o pálio da gratuidade judiciária.”

Nas  razões  recursais,  fls.  178/192,  o  apelante  alega a 
inexistência de qualquer ilegalidade no contrato em tela, aduzindo que o recorrido 
tinha  prévio  conhecimento  das  cláusulas  que  aderiu  ao  firmar  o  contrato, 
ressaltando o princípio do pacta sunt servanda.

Afirma  que  a  tarifa  designada  pelo  recorrente  como 
cobrança indevida trata-se do Custo Efetivo Total – CET, em contratos bancários 
de financiamento de bens móveis, acrescentando ser legal a cobrança da tarifa de 
emissão de boleto  - TEC e da taxa de abertura de crédito – TAC.

Se insurge quanto à restituição dos valores pagos a título de 
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capitalização mensal e à comissão de permanência, aduzindo que estão dentro dos 
parâmetros legais.

Aduz, ainda, que o magistrado não levou em consideração 
os princípios da proporcionalidade e razoabilidade ao fixar o pagamento integral 
dos honorários advocatícios e as custas processuais.

Pugna,  ao  final,  pelo  provimento  do  recurso,  com  a 
consequente reforma da sentença,  “para manter  as  cláusulas contratuais  assim 
como  foram  firmadas  contratualmente  e  afastar  a  apuração  de  valores  a 
compensar ou restituir”.

Contrarrazões pela manutenção da sentença, fls. 218/232.

A  Procuradoria  de  Justiça  opina  pelo  desprovimento  do 
recurso, fls. 237/239.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se dos autos que Geraldo Antônio Feitosa ajuizou a 
presente  ação  revisional,  aduzindo  ter  realizado  contrato  bancário,  mais 
especificamente de financiamento de veículo, em 72 (setenta e duas) parcelas de 
R$ 826,91 (oitocentos e vinte e seis reais e noventa e um centavos), referente a um 
Renault Logan, ano 2008, modelo 2008, cor vermelha, placa MNU 6814.

Afirmou  que  pretendia  quitar  todo  o  financiamento,  no 
entanto, em razão das altas prestações, não teve mais condições de arcar com as 
prestações cobradas pela instituição bancária, requerendo a revisão das cláusulas 
contratuais.

Pugnou também pela  supressão  de  todas  as  ilicitudes  das 
parcelas e a condenação na repetição de indébito sobre eventuais cobranças de 
taxa de juros e sua forma de aplicação, “TAC, e demais encargos de administração 
(emissão de carnê, etc)”.
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O  juízo  a  quo julgou parcialmente  procedente  a  demanda, 

apenas  para  declarar  a  nulidade  da  cláusula  que  imputou  ao  consumidor 
encargos para emissão de taxas de produtos e serviços, condenando o promovido 
a compensar os valores pagos em decorrência  da nulidade, de forma simples, a 
ser apurado em fase de execução.

Inicialmente,  em juízo de admissibilidade,  não conheço de 
parte do recurso apelatório,  ante a falta de interesse recursal do apelante.  Isso 
porque a  sentença  lhe  foi  desfavorável  tão  somente  no  tocante  à  nulidade da 
cláusula que prevê a cobrança de taxas, tarifas e encargos existentes no contrato , 
razão  pela  qual  a  controvérsia  deste  recurso  se  restringe  apenas  à  análise  da 
legalidade da referida cobrança.

Por outro lado, insta esclarecer que de acordo com o nosso 
ordenamento  jurídico  não  é  possível  a  prolação  de  sentença  genérica  ou 
condicional, mormente porque as partes litigantes possuem direito de receber do 
órgão jurisdicional uma decisão certa, ou seja, uma decisão que resolva a lide.

A referida  vedação  encontra-se  expressamente  disposta  no 
parágrafo único do artigo 460 do Código de Processo Civil: "A sentença deve ser 
certa, ainda quando decida relação jurídica condicional".

Dessa  forma,  tratando-se  de  uma  demanda  revisional,  é 
imprescindível  que seja  analisada  de forma detalhada pelo magistrado cada 
taxa que reconhece como abusiva, bem assim que seja especificada a cláusula 
que está sendo revisada.

No caso dos autos,  o único trecho da sentença que julgou 
procedente  a  demanda  foi  disposto  de  maneira  genérica,  conforme transcrevo 
abaixo:

4)  Por fim, relativamente à cobrança de taxas, tarifas e encargos, tenho 

que a mesma é ilegal, eis que, a exemplo de alguns impostos decorrentes 

da operação, que não podem ser transacionados porque previsto em lei e 

não pode ser imputador aos consumidor, eis que o CDC assim dispõe:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais  
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relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: 

XII - obriguem o consumidor a ressarcir os custos de cobrança de sua  

obrigação, sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor; 

Isto  posto,  com  fundamento  no  artigo  269,  I,  do  CPC,  JULGO 

PROCEDENTE EM PARTE o pedido, apenas para declarar a nulidade 

da cláusula que imputou ao consumidor encargos para emissão de taxas 

de produtos e serviços, condenando o promovido a compensar os valores 

pagos em decorrência  da nulidade, de forma simples, a ser apurado em 

fase de execução.

Ante a sucumbência recíproca, devem as partes arcar com a metade das 

custas processuais e com os honorários advocatícios de seus respectivos 

patronos,  estes  fixados em 10% (dez por cento)  sobre  o valor  do que 

restar  apurado,  ficando,  com  relação  à  promovente,  suspensa  a 

exigibilidade, por se encontrar sob o pálio da gratuidade judiciária.

P.R.I.”

Da simples  leitura da sentença apelada,  verifica-se que foi 
prolatada  de  forma  genérica,  inexistindo  qualquer  análise  acerca  das  taxas 
existentes  no  contrato  celebrado  pelos  autores.  Ao  contrário,  o  magistrado  se 
referiu  apenas  “à  cobrança  de  taxas,  tarifas  e  encargos”,  sem  especificar  ou 
analisar as taxas e tarifas, mas considerando todas ilegais.

Nessa  linha  de  raciocínio,  não  se  trata  de  decisão  com 
fundamentação sucinta, o que não ensejaria a sua nulidade, mas sim de decisão 
carente  de  fundamentação  jurídica  indispensável  à  sua  validade,  sob  pena  de 
nulidade absoluta.

Assim, conclui-se que a sentença é nula, porquanto genérica, 
sem referência ou análise específica das taxas reclamadas. Nesse sentido, chamo a 
atenção para a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS.  PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 

DECISÃO  GENÉRICA.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO. 

NULIDADE DECLARADA. Deve ser declarada a nulidade, por ausência 
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de fundamentação, da sentença proferida nos autos da ação revisional 

de contrato cujo prolator não expôs as razões de fato e de direito de sua 

decisão,  deixando  de  apreciar,  sequer  de  forma  sucinta,  a  matéria 

tratada em todas as cláusulas tidas por abusivas, limitando-se a afirmar 

a inexistência de abusividade por ausência de provas, mesmo quando 

juntados nos autos os contratos pactuados entre as partes e produzida 

perícia  técnica.  (TJMG;  APCV  1.0145.11.000932-4/001;  Rel.  Des.  João 

Cancio; Julg. 07/10/2014; DJEMG 10/10/2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  REIVINDICATÓRIA  -   INSUFICIÊNCIA  NA 

FUNDAMENTAÇÃO -  AFRONTA AO ART.  93,  INCISO IX,  DA CF - 

NULIDADE DECRETADA DE OFÍCIO ¿  RECURSO PREJUDICADO - 

APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  ¿  SEGUIMENTO 

NEGADO. -  Tendo o Juízo a quo,  ao prolatar  a  decisão,  deixado de 

analisar  concretamente  o  pleito,  tecendo  considerações  genéricas  a 

respeito  da  matéria  neles  ventilada,  deve  ser  anulado,  de  ofício,  o 

decisum,  a  fim  de  que  outro  seja  proferido  em  seu  lugar  com  a 

motivação  adequada. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº 

00255084320088150011, - Não possui -, Relator DES. JOSE AURELIO DA 

CRUZ , j. em 15-10-2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSUAL CIVIL.  LIQUIDAÇÃO 

DE  SENTENÇA  POR  ARBITRAMENTO.  HOMOLOGAÇÃO  DA 

PERÍCIA. NULIDADE DA DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. 

A  decisão  proferida  de  forma  genérica,  que  não  examina  as 

circunstâncias  e  peculiaridades  do  caso  concreto,  carece  de 

fundamentação, conduzindo à sua nulidade, ex vi do art. 93, inc. IX da 

CF e 131 do CPC.  Preliminar acolhida para desconstituição da decisão. 

(TJRS;  AI  179150-43.2014.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Vigésima  Primeira 

Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Marcelo  Bandeira  Pereira;  Julg.  26/06/2014; 

DJERS 09/07/2014)

Como se vê, resta claro que a pretensão inicial foi apreciada 
de forma genérica, havendo falha na prestação jurisdicional, a revelar, em última 
análise, violação ao princípio da motivação das decisões judiciais, insculpido no 
art. 93, IX da Constituição Federal, imperiosa a anulação da sentença.

Ressalte-se  que  não  se  está  aqui  enfrentando  o  mérito  da 
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insurgência, nem afirmando que o apelante possui razão em seus argumentos. O 
que se pretende é tão somente que o julgador se pronuncie sobre todas as questões 
suscitadas e relevantes do feito. 

Com essas considerações, de ofício, declaro nula a sentença, 
por ter sido prolatada de forma genérica, determinando o retorno dos autos ao 
juízo de origem, para que outra seja proferida.

É como  VOTO.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 16 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento de fl. 246, o Exmo. Des.  Saulo  
Henrique de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o eminente 
Dr. João Batista Barbosa, juiz convocado para composição do quórum. Presente à 
sessão, o Exmo. Sr. Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 17 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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