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Decisão Monocrática 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017090-43.2013.815.0011 
APELANTE : MBM Previdência Privada   
ADVOGADO(A) : Fábio Firmino de Araújo          
APELADO : José Alves Guerra 
ADVOGADO(A) : Maria Félix de Menezes                        

APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  ORDINÁRIA  –
NULIDADE  DA  SENTENÇA  POR  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  JURÍDICA  –  INFRAÇÃO  AO
ART.  93,  IX,  DA CF/88  E  ART.  458 DO CPC/73 –
DESCONSTITUIÇÃO  DO  DECISUM –  RECURSO
PREJUDICADO. 

- Para fins de cumprimento do princípio da motivação
das decisões judiciais, não é preciso que o magistrado
se  prolongue  na  fundamentação,  bastando  que
justifique, ainda que sucintamente,  as razões de seu
convencimento.

-  Considerando que, no caso vertente, o Juiz primevo
deixou  de  analisar  as  nuances  do  caso  concreto,
limitando-se  a  citar  artigos  de  lei  e  ementas  de
julgados,  outra  alternativa  não  há  senão  anular  a
decisão de primeiro grau.

Vistos etc.

Trata-se de  Apelação Cível interposto por  MBM Previdência Privada
inconformado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da  5ª Vara
Cível  da Comarca de Campina Grande nos autos da Ação Ordinária ajuizada
por José Alves Guerra em face do apelante objetivando a rescisão do contrato
de seguro, bem como o resgate dos prêmios descontados desde setembro de
1980. 

Assim consignou o Juízo a quo no dispositivo da sentença recorrida:

[…]
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Pelo  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  constam,  julgo
procedente  a  ação  de  fls.  02/05  para  condenar  a  MBM
Previdência  Privada  a  devolver  as  quantias  pagas  nos
planos  de  previdência  que  o  autor  pactuou  com  a
demandada,  com  correção  monetária  pelo  INPC,  juros
moratórios de 1% (um por  cento)  ao mês,  tudo calculado
desde as datas dos efetivos pagamentos. 
Condeno  ainda  a  parte  promovida  em  custas  judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

Em  suas  razões  recursais,  o  apelante  alega  que  todos  os  seguros
contratados que foram cancelados, resgatados ou que se encontravam ativos
foram juntados em sede de contestação e, dos três planos atualmente ativos,
apenas um contemplava resgate de acordo com a provisão matemática, sendo
que  o  valor  de  contribuição  não  vinha  sendo  descontado  por  ausência  de
margem consignável no contracheque do autor. 

Afirma que a sentença se equivocou ao condenar o apelante a devolver
as quantias pagas de todos os planos que o autor pactuou com a apelante.
Assevera  que existem provas  nos autos  de que o apelado não tem direito
algum a devolução das quantias pagas referentes ao Plano de Pecúlio 03RS e
ao Seguro de Acidentes Pessoais AP05. Quanto ao Plano de Pecúlio MBM
Flexi, o resgate deve ocorrer conforme contratado, restando apenas um valor
de R$ 561,44, referente a 54 parcelas pagas a menor, fl. 135. 

Com tais  razões,  pugnou  pelo  provimento  do  recurso,  reconhecendo
apenas a possibilidade de resgate conforme contratado em relação ao Plano
de Pecúlio MBM Flexi. 

Intimada, a parte apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção
da sentença. 

O Ministério Público absteve-se de opinar sobre o mérito recursal. 

É o relatório.

Decido.

Assim se pronunciou o Juízo de origem:

“SENTENÇA

DIREITO DO CONSUMIDOR – DESISTÊNCIA – AÇÃO DE
RESTITUIÇÃO  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA  –
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO  –  ENTENDIMENTO
PRETORIANO:  “CONTRATO  –  ADESÃO  –  PLANO  DE
PREVIDÊNCIA  PRIVADA  –  RESCISÃO  –  DEVOLUÇÃO
DAS MENSALIDADES PAGAS A BASE DE SETENTA POR
CENTOS DOS VALORES DA RENDA – RESSARCIMENTO
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QUE DEVE SER INTEGRA, SOB PENA DE CONFIGURAR-
SE  LOCUPLETAMENTE  INDEVIDO”  (TJ/SP,  Rel.  Des.
MELO COLOMBI) – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO.  

RELATÓRIO

[…]

FUNDAMENTAÇÃO

Não há preliminar a dirimir. 

No mérito, a pretensão jurisdicional do promovente dee ser
acolhida. 
O Código de Defesa do Consumidor (Lei nº. 8.078/90), que
se  constitui  numa  das  legislações  mais  avançadas  do
planeta, estatui em seu art. 4º, verbis:

[…]

Já  no  seu  art.  47,  o  Código  de  Defesa  do  Consumidor
afirma, litters:

[…]

RUI BARBOSA, sempre claro e atual, inspirando gerações e
gerações  de  juristas,  assim  analisa  a  hermenêutica  e
exegese dos contratos de seguro:

[…]

Sobre a matéria o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já se
pronunciou, tendo decidido:

[…]

A jurisprudência existe no sentido de que:

[…]

Assim,  é  de  se  julgar  procedente  a  ação  de  fls.  02  e
seguintes.

DISPOSITIVO

Pelo  exposto  e  o  mais  que  dos  autos  constam,  julgo
procedente  a  ação  de  fls.  02/05  para  condenar  a  MBM
Previdência  Privada  a  devolver  as  quantias  pagas  nos
planos  de  previdência  que  o  autor  pactuou  com  a
demandada,  com  correção  monetária  pelo  INPC,  juros
moratórios de 1% (um por  cento)  ao mês,  tudo calculado
desde as datas dos efetivos pagamentos. 
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Condeno  ainda  a  parte  promovida  em  custas  judiciais,
despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro
em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 
P.R.I. 
C. Grande, 16 de abril de 2015.”

Com efeito, a decisão é carente de fundamentação, impedindo que o
mérito recursal seja apreciado. 

É bem verdade que, para fins de cumprimento do princípio da motivação
das  decisões  judiciais,  não  é  preciso  que  o  magistrado  se  prolongue  na
fundamentação, bastando que justifique, ainda que sucintamente, as razões de
seu convencimento.

Ocorre que, in casu, o Juiz a quo, sem emitir qualquer pronunciamento
fundamentado sobre o pleito deduzido pelo autor, se limitou a simplesmente a
citar lei e jurisprudência, sem adentrar nas peculiaridades fáticas e jurídicas do
caso concreto, de modo que a sentença é genérica e desatende o art. 165 e
458 do CPC/73, vigente à época de sua publicação (28/04/2015, fl. 128-verso). 

Assim sendo, face a ausência de fundamentação, não restam dúvidas
de que a decisão objurgada afrontou o art. 93, IX, da Constituição Federal, que,
disciplinando o supracitado princípio da motivação, estabelece:

Art. 93. Omissis
IX  todos  os  julgamentos  dos  órgãos  do  Poder  Judiciário
serão  públicos,  e  fundamentadas  todas  as  decisões,  sob
pena de nulidade (...).

Dessa forma, restando demonstrada violação a preceito constitucional,
deve-se decretar a nulidade da decisão. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  REPARATÓRIA  DE  DANOS  COM  PEDIDO  DE
LIMINAR  -  DECISÃO  JUDICIAL  QUE  NÃO  SE
PRONUNICIOU EXPRESSAMENTE ACERCA DO PEDIDO
DE  PERDAS  E  DANOS REQUERIDOS  NA  EXORDIAL  -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO (  CF ,
ART. 93 , IX ; CPC , ARTS. 165 E 458) - NULIDADE DA
DECISÃO  DECRETADA  -  RECURSO  PREJUDICADO  -
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  -
SEGUIMENTO NEGADO. -  As decisões judiciais devem
ser fundamentadas, com a manifestação, pelo juiz, das
razões  de  seu  convencimento,  ainda  que  de  modo
conciso,  sob pena  de  nulidade,  por  inobservância  do
princípio da motivação, inserto no art. 93, inciso IX, da
CF/88,  e art.  165,  do CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  -
Nesse  cenário,  a  decisão  que  negou  o  pedido  de
ressarcimento  concernente  às  benfeitorias,  construções  e
outras despesas realizadas sobre o imóvel penhorado não
aponta  nenhum  fundamento,  sendo  desprovida  de
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motivação, devendo, pois, ser anulada, com o retorno dos
autos ao juízo de origem para a devida fundamentação. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015536420078150351,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 17-03-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  de
obrigação  de  fazer  c/c  indenização.  PRELIMINAR  DE
nulidade  da  sentença  acolhida.  AUSÊNCIA  DE
FUNDAMENTAÇÃO  do  decisum  quanto  aos  danos
morais.  AFRONTA AO COMANDO CONSTITUCIONAL
INSERTO  NO  ART.  93,  IX  E  ART.  458,  II  DO  CPC.
PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS.  DECLARAÇÃO  DE
NULIDADE  DO  DECRETO  JUDICIAL.  RECURSO
provido. - Tendo em vista a exigência constitucional
do art.  93, inciso IX, da Carta Política, bem como a
própria previsão do legislador ordinário no art. 165
do  Código  de  Processo  Civil,  todas  as  decisões
provenientes do Poder Judiciário devem ser devida
e  suficientemente  motivadas.  -  "A  fundamentação
das  decisões  judiciais  -  veiculando  conteúdo
decisório,  sejam  sentenças  ou  interlocutória  -
decorre  do  art.  165  do  Código  de  Processo  Civil,
não se confundindo decisão concisa e breve com a
decisão destituída de fundamentação, ao tempo em
que  deixa  de  apreciar  ponto  de  alta  indagação  e
lastreado  em  prova  documental"  (STJ  -  AgRg  no
REsp:  251049/SP.  Segunda  Turma.  Relatora:  Ministra
Nancy Andrighi,, Data de Publicação: DJ 01/08/2000). -
Revelando-se  a  sentença  órfã  de  fundamentação
fática e de direito, em evidente afronta ao disposto
no art. 458, II, do CPC, e ao comando constitucional
inserto no art. 93, IX, sua anulação é medida que se
impõe. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00083033020108150011,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.  em 22-02-
2016) 

A  ausência  de  motivação  da  decisão  é  tida  como  ensejadora  de
cerceamento  de  defesa,  uma  vez  que,  não  estando  fundamentado  o  ato
judicial, fica a parte concretamente obstada de discutir a justiça ou a legalidade
do comando judicial proferido. Registre-se que o nosso ordenamento jurídico,
na esteira dos modernos sistemas processuais, consagrou a fundamentação
como um dos requisitos essenciais dos pronunciamentos jurisdicionais (art. 458
do CPC/73, cujo correspondente no NCPC é o art. 489). 

Esse dispositivo preceitua:

Art. 458. São requisitos essenciais da sentença:
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I  - o relatório, que conterá os nomes das partes, a suma do
pedido  e  da  resposta  do  réu,  bem  como  o  registro  das
principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, que as
partes Ihe submeterem.

Portanto, considerando que, no caso vertente, o Juiz primevo, ao
julgar procedente o pedido autoral se limitou a citar artigos de lei e ementas de
julgados sem demonstrar sua correlação com o caso concreto, além de decidir
genericamente  e  não  enfrentar  os  argumentos  expostos  pelas  partes
necessários ao deslinde da causa (mormente quanto a alegação da defesa no
sentido de que haviam planos cancelados e outros sem direito  ao resgate,
tendo  o  promovido,  inclusive,  reconhecido  na  contestação  a  procedência
parcial tão somente quanto ao pedido relativo ao Plano de Pecúlio MBM Flexi),
outra alternativa não há senão anular a decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,  declaro a nulidade da  sentença por ausência de
fundamentação,  devendo  o  Juiz  a  quo proferir  novo  decisum  devidamente
motivado, restando prejudicada a análise meritória do recurso.

P. I.

João Pessoa, 08 de agosto de 2017. 

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
Relator

G/06
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