
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014074-91.2014.815.2001 — 7ª Vara Cível da Capital. 
RELATOR :Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE :José de Oliveira Filho.  
ADVOGADO :Hilton Hril Martins Maia. 
APELADO :Itaú Leasing de Arrendamento Mercantil. 

APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO 
—  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULOS  —  SENTENÇA  DE 
IMPROCEDÊNCIA COM FULCRO NO ART. 285-A DO CPC — 
IRRESIGNAÇÃO  —  NÃO  PREENCHIMENTO  DOS 
REQUISITOS  PARA  A  IMPROCEDÊNCIA  LIMINAR  — 
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO CONTRATO E AUSÊNCIA 
DE  DECISÃO  PARADIGMA  —  NULIDADE  — 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  —  ANULAÇÃO  DA 
SENTENÇA. 
 
—  Conforme  determina  o  artigo  285-A  do  CPC,  na  ocasião  da  
matéria ser unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida 
sentença  de  total  improcedência  em  outros  casos  idênticos,  o  
magistrado  poderá  dispensar  a  citação  e  proferir  sentença,  
reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

— Tratando-se de ação a qual objetiva a revisão de contrato, não se  
deve  aplicar  o  art.  285-A  do  Código  de  Processo  Civil,  pois  as  
questões  suscitadas  no  caderno  processual  não  tratam apenas  de 
matéria de direito, sendo indispensável a análise do contrato firmado 
entre as partes. TJPB - Acórdão do processo nº 00120100180908001 
-  Órgão  (4  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES  FREDERICO 
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO - j. Em 31/07/2012)

Vistos etc. 

Cuida-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  de  Oliveira 
Filho  em face  da  sentença  de  fls.  25/27,  proferida  pelo  Juízo  da  7ª  Vara  Cível  da 
Capital, nos autos da Ação Revisional de Contrato proposta pelo recorrente em desfavor 
do Itaú Leasing Arrendamento Mercantil S.A.

Na sentença, o magistrado a quo, com fulcro no art. 285-A do 
CPC,  julgou improcedente o pedido autoral, condenando o promovente, ainda, ao 
pagamento  das  custas  processuais,  suspensa  a  cobrança  em  face  da  gratuidade 
processual.
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Inconformado,  o  recorrente  pugna  pela  reforma  da  sentença 
para que a presente ação seja processada e julgada em conformidade com o postulado 
na exordial (fls. 29/36).

Sem contrarrazões em virtude da ausência de citação do réu.
 
A Procuradoria de Justiça, em seu parecer de fls. 43/45, opinou 

pelo provimento parcial do recurso, “a fim de que seja reconhecida a ilegalidade da 
capitalização dos juros, com a restituição ou compensação simples dos valores cobrados 
a maior.”

É o relatório.

Decido.

Conforme determina o artigo 285-A do CPC, quando a matéria 
posta for unicamente de direito e no juízo já houver sido proferida sentença de total 
improcedência em outros casos idênticos, o magistrado poderá dispensar a citação e 
proferir decisão, reproduzindo-se o teor da anteriormente prolatada.

Ocorre  que,  para  a  correta  aplicação  do  dispositivo  acima, 
necessário  se  mostra  que  estejam presentes  dois  requisitos:  matéria  unicamente  de 
direito e existência de anterior sentença de improcedência em casos idênticos.

Em  tais  casos,  deverá  o  julgador  obedecer  a  exigência  de 
reprodução da sentença anterior, que é medida salutar, já que permite a fiscalização das 
partes em relação à correta aplicação da norma processual, o que não ocorreu nos autos.

No caso em exame, a sentença atacada mencionou os seguintes 
motivos para a aplicação do art. 285-A: 

“É  justamente  o  caso  dos  autos,  pois  nos  autos  do  Processo  n° 
200.2012.079.511-6 e 0076511-42.2012.815.20012 que tramitou perante este 
Juízo, entre tantos outros com o mesmo pedido, em julgamento antecipado 
da lide por se tratar de matéria unicamente de direito prolatei sentença no 
sentido de que é legítimo o repasse às tarifas de energia elétrica do valor do 
PIS e da COFINS, julgando improcedente o pleito consignado na petição 
inicial”  

Verifica-se, pois, que os motivos suscitados pelo Juízo  a quo 
não possuem qualquer relação com a matéria discutida na presente hipótese. Por esse 
motivo, não comprovados os requisitos para a aplicação do artigo 285-A, impõe-se a 
cassação da sentença. 

Ressalte-se, por outro lado, que não pode haver substituição por 
esta  Corte,  pois  configuraria  supressão  de  instância,  de  modo  que  os  autos  devem 
retornar ao juiz de primeiro grau.

Ademais, a matéria trazida a lume envolve questão de fato e de 
direito, tornando-se imprescindível a análise do contrato, uma vez que cada instrumento 
tem cláusulas distintas do outro, sendo impossível julgar liminarmente improcedente 
uma ação revisional, ante as suas peculiaridades.  Assim, em razão das especificidades 
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de cada  contrato  (cláusulas  e  taxas  pactuadas),  impossível  considerar  identidade  de 
casos como na hipótese. Desta feita, colhe-se o entendimento do Tribunal de Justiça de 
Minas Gerais:

AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS  -  MATÉRIA 
QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA -  IMPOSSIBILIDADE DE 
JULGAMENTO DE PLANO NA FORMA DO ART. 285-A DO CPC. - O 
legislador  possibilitou  o  julgamento  imediato  da  ação,  quando  a  questão 
trazida  à  apreciação  do  Magistrado  de  primeiro  grau  for  unicamente  de 
direito  e  sobre  a  matéria  já  houver  sido  proferidas  sentenças  de  total 
improcedência,  em casos  idênticos  e  no mesmo juízo.  Ausente qualquer 
desses requisitos, impossibilitado resta o julgamento de plano na forma 
do art. 285-A do CPC. (Apelação Cível 1.0024.11.327745-3/001, Rel. Des.
(a)  Valdez  Leite  Machado,  14ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em 
29/11/2012, publicação da súmula em 07/12/2012)

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  REVISIONAL  -  ARTIGO  285-A  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INAPLICABILIDADE. Para a aplicação 
do  disposto no  artigo 285-A do CPC é  necessário  que a matéria  seja 
unicamente  de  direito  e  que  exista  sentença  de  improcedência 
anteriormente  proferida  em  casos  idênticos,  sendo  indispensável  a 
reprodução  da  sentença  anterior. A matéria  tratada  na  sentença  não  é 
pacífica neste Tribunal de Justiça, desta forma, razoável seria que a aplicação 
do artigo 285-A do CPC esteja em conformidade ao posicionamento adotado 
pelo Tribunal ao qual está vinculado o magistrado, sob pena de ineficácia da 
utilização do dispositivo. (Apelação Cível 1.0433.11.016689-2/001,Rel. Des.
(a) Rogério Medeiros, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/08/2012, 
publicação da súmula em 31/08/2012)

Esta Corte já decidiu no mesmo sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO COM PEDIDO DE 
TUTELA  ANTECIPADA.  JULGAMENTO  PROFERIDO  COM 
FUNDAMENTO NO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
IMPOSSIBILIDADE.  AUSÊNCIA DE  REPRODUÇÃO  DE SENTENÇA 
PARADIGMA.   PRESENÇA SIMULTÂNEA DOS REQUISITOS LEGAIS. 
IMPRESCINDIBILIDADE.  NULIDADE  DA  DECISÃO  DE  OFÍCIO. 
RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA  REGULAR 
TRAMITAÇÃO. APELO PREJUDICADO. - O Julgamento pelo regime 
do  art.  285-A,  do  Código  de  Processo  Civil,  faculta  ao  juiz  decidir 
liminarmente, com a imediata resolução do mérito, desde que preenchidos 
concomitantemente  os  seguintes  requisitos:  o  pedido  versar  unicamente 
sobre matéria de direito, houver sentença de total improcedência em caso 
idêntico no juízo e que sejam reproduzidas ou transcritas as decisões que 
serviram como paradigmas.  -  Verificando-se  que  a  decisão  recorrida  não 
atende  os  requisitos  exigidos  no  aludido  dispositivo,  resta  cominada  de 
nulidade  absoluta,  devendo ser  desconstituída  a  sentença,  e  devolvido  os 
autos à instância de origem, para seu regular processamento, restando por 
essa  razão,  prejudicada  a  análise  do  recurso  manejado.  Vistos.  (TJPB  - 
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00023196020138150011,  -  Não 
possui  -,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA 
COUTINHO , j. em 20-11-2014)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE 
CRÉDITO-VEÍCULO,  COM  DEPÓSITO  JUDICIAL  DE  VALORES  E 
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SENTENÇA  PROFERIDA  COM 
FUNDAMENTO NO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
MATÉRIA UNICAMENTE  DE  DIREITO.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO. 
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO APLICAÇÃO DO 
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DISPOSITIVO  LEGAL.  DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR TRAMITAÇÃO. 
PROVIMENTO. - 0 art. 285-A, no Código de Processo Civil, foi introduzido 
pela  Lei  11.277/2006,  com o  intuito  de  consagrar  princípios  como  o  da 
economia  e  celeridade  processual,  permitindo  que  o  juiz,  liminarmente, 
profira  julgamento  de  improcedência  do  pedido,  quando a  ação  envolver 
matéria exclusivamente de direito. - Tratando-se de ação a qual objetiva a 
revisão  de  contrato,  não  se  deve  aplicar  o  art.  285-A do  Código  de 
Processo Civil,  pois as questões suscitadas no caderno processual não 
tratam apenas de matéria de direito, sendo indispensável a análise do 
contrato  firmado  entre  as partes.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120100180908001 - Órgão (4 CAMARA 
CIVEL)  -  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA 
COUTINHO - j. Em 31/07/2012)
 

EMENTA  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.  PEDIDO  DE 
EXIBIÇÃO DO CONTRATO. OMISSÃO DO JUÍZO. APLICAÇÃO DO 
ART.  285-A  DO  CPC.  IMPOSSIBILIDADE.  NECESSIDADE  DE 
APRECIAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.  ANULAÇÃO DA 
SENTENÇA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECONHECIMENTO 
DE OFÍCIO. É possível o ingresso de ação de revisão de contrato bancário 
com pedido incidental de exibição de documento, caso em que o Juízo deve 
apreciar o requerimento em que se pede a intimação da instituição financeira 
para  juntada  do  termo  de  ajuste  contratual.  Sem  a  juntada  da  cópia  do 
contrato  não  há  como proceder  a  sua  revisão.  O art.  285  A do  CPC é 
aplicável quando a matéria controvertida for unicamente de direito e no 
juízo  já  houver  sido  proferida  sentença  de  total  improcedência  em 
outros casos idênticos. TJPB - Acórdão do processo nº 00120100270535001 
- Órgão (4 CAMARA CÍVEL) - Relator DES. ROMERO MARCELO DA 
FONSECA OLIVEIRA. - j. em 20/11/2012)

Ante  o  exposto,  ANULO,  DE  OFÍCIO,  A SENTENÇA E 
JULGO  PREJUDICADO  O  RECURSO  APELATÓRIO,  determinando,  por 
conseguinte, o retorno do feito à instância de origem, para seu regular processamento.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 30 de março de 2015.

 

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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