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A C Ó R D Ã O
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APELAÇÃO. PRELIMINAR.  AÇÃO  REVISIONAL.
PETIÇÃO INICIAL.  DELIMITAÇÃO DA POSSÍVEL LESÃO.
EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS FÁTICOS PARA APRECIAR
PEDIDO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DE ESGOTAR
A  FASE  PROBATÓRIA.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
CONFIGURAÇÃO.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
MATERIALIZAÇÃO.  NULIDADE  CONSUBSTANCIADA.
ACOLHIMENTO.

Como há na petição inicial elementos para julgar o pedido,
notadamento no que diz respeito à extensão da suposta lesão
em relação aos juros remuneratórios e à capitalização mensal,
e  não  ocorreu  o  esgotamento  da  fase  probatória,  resta
caracterizado  o  error  in  procedendo, impondo  o
reconhecimento da mácula alegada.

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

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em declarar nula a sentença.
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R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  por  Francisca  Elizia  Maia
Lopes  contra  sentença prolatada pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível  da  Comarca  da
Capital  nos  autos  da  ação  revisional  por  ela  ajuizada  em  face  do  Banco
Panamericano S/A.

O Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito,
na  forma  do  art.  267,  IV,  do  CPC/73,  por  entender  que  o  autor  deixou  de
especificar os encargos eventualmente abusivos e a respectiva cobrança irregular.

Sustenta a apelante que se reportou aos juros remuneratórios
abusivos,  ao  mencionar  que  foram  cobrados  no  percentual  superior  a  15%
(quinze por cento) nos meses de janeiro a maio, e de setembro a dezembro de
2012.

Afirma também que questionou a cobrança de capitalização
mensal, alegando que é ilegítima ante a ausência de previsão contratual.

Pugna pelo provimento do apelo para julgar procedentes os
pedidos formulados na exordial.

O recorrido não apresenta contrarrazões, conforme certidão
de f. 110-v.

O Ministério Público opina pela declaração de nulidade da
sentença por entender que não há vício na petição inicial, f. 115/116.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Narra a autora na petição inicial que a instituição financeira
cobrou  de  forma  abusiva  os  juros  remuneratório  e  a  capitalização  mensal,
alegando, respectivamente, que foram exigidos acima da taxa média de mercado
e ausência de previsão contratual.

O  Órgão  judicial  de  origem  extinguiu  o  processo  sem
resolução de mérito por entender que o demandante deixou de mencionar em
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que consistia a mácula atribuída à instituição financeira.

Sustenta  o  Parquet estar  nula  a  sentença,  por  inocorrer  a
configuração  do  vício  na  exordial,  motivo  pelo  qual  requer  a  declaração  da
nulidade da sentença.

Os  elementos  dos  autos  retratam  que  a  petição  inicial
delineou a extensão dos juros exigidos de forma irregular, bem como especificou
argumentos relacionados à impossibilidade de o apelado cobrar a capitalização
mensal.

Como a petição inicial está apta para ser apreciada, impõe-se
o  reconhecimento  da  incongruência  da  sentença  em  relação  à  sistemática
processual vigente.

Outrossim,  os  fundamentos  da  decisão  recorrida  são
genéricos por não ponderar de forma específica os argumentos da exordial.

Outro não é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO.  DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO
REVISIONAL DE CONTRATO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  POR  CONSIDERAR  INEPTA  A
PETIÇÃO  INICIAL.  PEDIDO  DE  ANULAÇÃO  DO  DECISUM.
SENTENÇA  NULA  POR  CARENTE  DE  FUNDAMENTAÇÃO.
DECISÃO QUE SE LIMITOU A APONTAR DE FORMA GENÉRICA A
INÉPCIA DA PEÇA EXORDIAL, NÃO APONTANDO O ELEMENTO
ESPECÍFICO  AUSENTE  NA  PETIÇÃO.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO
CONSTITUCIONAL  DA  FUNDAMENTAÇÃO  DAS  DECISÕES
JUDICIAIS. INTELIGÊNCIA DO DO ART. 93, IX DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL E ART.  489,  §1º  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO. IMPOSSIBILIDADE
DE  UTILIZAÇÃO  DA TEORIA DA CAUSA MADURA.  SENTENÇA
ANULADA.  RECURSO  CONHECIDO  E  PROVIDO.  1.  Trata-se  de
apelação cível na qual o recorrente pretende ver anulada a sentença que
extinguiu o feito sem resolução de mérito diante da inépcia da ação. 2. A
sentença atacada julgou extinto o feito sem julgamento de mérito por
considerar inepta a petição inicial porém não indicou os fundamentos
precisos  pelos  quais  entendeu  que  a  peça  exordial  não  atendia  aos
ditames legais, em especial os disposto no art. 319, código de processo
civil. Analisando os termos da decisão atacada, é possível verificar que
os elementos que em tese pretendem fundamentar a sentença poderia
ser  utilizados  para  lastrear  qualquer  outro  ato  decisório,  não  se
prestando a serem tidos como idôneos como elementos de fundamento
da  sentença  ora  em análise.  Impõe  assim a  nulidade  da  sentença.  3.
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Entendo que no presente caso não é possível a aplicação da teoria da
causa madura,  sendo necessário,  após  a  declaração  da invalidade  da
sentença,  a  devolução  dos  presentes  autos  ao  juízo  de  piso  para
prolatação  de  novo  ato  decisório,  desta  feita  com  a  idônea
fundamentação. 4. Apelação conhecida e provida. (TJCE; APL 0045174-
70.2012.8.06.0001;  Segunda  Câmara  de  Direito  Privado;  Rel.  Des.
Francisco Gomes de Moura; Julg. 21/06/2017; DJCE 28/06/2017; Pág. 42)

REVISÃO  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO
GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. Extinção do processo
sem resolução do mérito. Emenda da inicial cumprida com especificação
explícita e bem compreensível dos pedidos. Contrato acostado aos autos
com  a  inicial.  Pedido  genérico.  Inocorrência.  Error  in  procedendo.
Denecessidade de indicação da cláusula que se pretende revisar quando
a causa de pedir e o respectivo pedido delimitam com clareza o objeto
controverso. Inafastabilidade da jurisdição. Sentença nula. Retorno dos
autos  à  origem.  Ausência  de  citação.  Recurso  provido.  (TJPR;  ApCiv
1431888-6;  Marechal  Cândido  Rondon;  Décima Sétima Câmara  Cível;
Rel.  Juiz  Conv.  Fabian  Schweitzer;  Julg.  17/02/2016;  DJPR 30/03/2016;
Pág. 654)

Por  fim,  vislumbro  que  a  sentença  foi  prolatada  antes  de
esgotar a fase probatória, consoante revela o documento inserto às f. 64, restando
caracterizada,  via  de  consequência,  a  configuração  do  error  in  procedendo,  e  a
mácula suscitada pelo Parquet.

Em face do exposto, ACOLHO A PRELIMINAR, DECLARO
A NULIDADE DA SENTENÇA,  e determino o retorno dos autos ao Juízo de
origem para que o processo prossiga em seus ulteriores termos.

É o voto.

Presidi  a  Sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça  da Paraíba realizada no dia  15  de
agosto de 2017. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo Des.
Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides  e  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de
Albuquerque.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 17 de agosto de  2017. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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