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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
IMPROCEDÊNCIA.  SUBLEVAÇÃO  DO
PROMOVENTE.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ACOLHIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DE  INSTRUÇÃO  PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA  DE  CONTRATO. PLEITO  DO
RECORRENTE.  OPORTUNIZAÇÃO.
NECESSIDADE.  DEMAIS  MATÉRIAS
PREJUDICADAS. 

-  Resta  caracterizado  o  cerceamento  de  defesa,
quando,  embora  conste  pedido  para  instrução  do
feito, conjugado com a exibição de documentos, não
é colacionado aos autos o instrumento contratual, a
fim de averiguar a abusividade das cláusulas.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal
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de Justiça  da Paraíba,  por unanimidade,  acolher  a  preliminar de  cerceamento  de
defesa, anulando-se o processo a partir da sentença inclusive.

Marcelo da Costa Campos ajuizou Ação Revisional
de  Contrato em  face do BRADESCO S/A,  objetivando  a  revisão  de  contrato  de
financiamento,  celebrado  em  60 (sessenta)  prestações  mensais,  no  valor  de  R$
1.839,43 (um mil, oitocentos e trinta e nove reais e quarenta e três centavos), sob a
alegação  da  existência  de  abusividade  contratual,  caracterizada  pela  onerosidade
excessiva, decorrente da cobrança de juros remuneratórios  e moratórios acima do
limite  legal,  correção  monetária  cumulada  com  comissão  de  permanência,
capitalização de juros e multa de 10%.

Decidindo a querela,  fls.  35/36,  o Juiz a quo julgou
improcedente o pedido, consignando os seguintes termos:

Por  conseguinte,  JULGO  IMPROCEDENTE  O
PEDIDO, extinguindo o processo com resolução do
mérito nos termos do art. 269 I do CPC.
Condeno  a  parte  autora  nas  custas  processuais  e
honorários no valor de R$ 500,00 a serem pagos até
cinco  anos  acaso  haja  alguma  alteração  na  sua
condição financeira  a  teor  dos  arts.  11  e  12  da  lei
1.060/50.

Irresignado com  o  teor  do  édito  judicial,  o  autor
manejou apelação,  fls.  38/42, aduzindo,  em síntese,  cerceamento de seu direito de
defesa, haja vista a ausência de produção de provas, notadamente no que diz respeito
à inexistência de instrumento contratual nos autos, o qual o promovente requereu
sua exibição na exordial, item 3.6, fl. 24, e o Magistrado singular não se pronunciou
acerca da questão. Ao final, pugna pela anulação da sentença.

Contrarrazões  não  ofertadas  pela  instituição
financeira, consoante certidão de fl. 63.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
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Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Feita essa abordagem das ocorrências processuais de
maior relevância, passa-se, agora, a analisar a insurgência recursal.

Não obstante a possibilidade do Magistrado, no uso
da sua persuasão racional, apreciar se a causa está pronta para ser julgada, isto é, se
já possui elementos suficientes ao seu julgamento (art. 130 CPC), deverá determinar à
instrução probatória, quando necessária ao deslinde do feito.

Então,  necessária  a  produção  de  provas,
notadamente,  quando  foram  requeridas,  item  3.6,  fl.  24,  como  a  exibição  de
documentos, para se poder dar uma instrução processual hígida e chegar-se ao fim
maior da Justiça ao caso concreto.

É bem verdade que o julgamento antecipado da lide
não implica, necessariamente, cerceamento de defesa. Constitui-se, aliás, num eficaz
instrumento de celeridade,  economia e  efetividade da prestação jurisdicional,  vez
que autoriza o juiz a dispensar a realização de audiência, quando a lide posta em
discussão tratar de questão apenas de direito,  ou, quando de fato, não demandar
dilação probatória. 

Entrementes, no caso, em exame, havia necessidade
de  exibição de documentos em poder da promovida,  qual seja, o termo contratual,
para se  aferir  a  ilegalidade e  abusividade das  cláusulas  contratuais,  porquanto  a
produção de provas seria essencial para uma prestação jurisdicional segura.

Colaciono  arestos,  no  sentido  de  confirmar
posicionamento  jurisprudencial  adotado  à  espécie,  anulando  a  sentença  quando
confirmado o cerceamento de defesa: 
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AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  DE
FINANCIAMENTO.  PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE
DOCUMENTOS.  AUSÊNCIA  DE
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  OCORRÊNCIA.  SENTENÇA
ANULADA. "Tendo em vista que se trata de ação de
revisão  contratual,  é  indispensável  a  juntada  aos
autos  do  contrato  objeto  da  pretensão,  para
apreciação das cláusulas reputadas como abusivas,
sendo imperioso reconhecer, de ofício, a nulidade da
sentença primeva que deixou de apreciar o pedido
de exibição incidental do documento, para cassá-la e
determinar o retorno dos autos à comarca de origem
para  regular  processamento  do  feito".  (Apelação
Cível 1.0027.10.021067-6/003, Rel. Des.(a) Mariângela
Meyer,  10ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgamento  em
11/12/2012, publicação da súmula em 11/01/2013)(TJ-
MG - AC: 10027092054256002 MG, Relator: Veiga de
Oliveira,  Data  de Julgamento:  11/06/2013,  Câmaras
Cíveis /  10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:
21/06/2013)

E,

AÇÃO  REVISIONAL.  CONTRATO  CARTÃO  DE
CRÉDITO.  AUSÊNCIA.  IMPRESCINBILIDADE.
PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  DE  CONTRATO  NÃO
APRECIADO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.  RECURSO
PREJUDICADO.  REVELIA.  REPRESENTAÇÃO
IRREGULAR DO PROCURADOR DA PARTE RÉ. O
juiz  deve,  de  ofício  ou  ao  requerimento  da  parte,
determinar  as  provas  necessárias  ao  processo,
indeferindo  as  que  reputar  desnecessárias  ou
protelatórias, entretanto, não pode o juiz se furtar a
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apreciar o requerimento da parte para produção da
prova, o que configuraria cerceamento de defesa da
parte. (TJ-MG - AC: 10145110244533001 MG , Relator:
Cabral  da  Silva,  Data  de  Julgamento:  28/01/2014,
Câmaras  Cíveis  /  10ª  CÂMARA CÍVEL,  Data  de
Publicação: 07/02/2014)

Acolho, pois, a preliminar de cerceamento de defesa,
anulando o processo a partir da fase intrutória, determinando o retorno dos autos ao
Juízo de origem, para que seja oportunizada às partes a produção de suas provas,
restando prejudicadas quaisquer outras insurreições ventiladas na apelação.

Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  AO
RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA,
anulando-se o processo a partir de sua fase instrutória.

É como VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho.  Participaram os Desembargadores  Gustavo Leite
Urquiza (Juiz convocado para substituir o Desembargador  Frederico Martinho da
Nóbrega  Coutinho  (Relator),  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Desembargador João Alves da Silva) e Alexandre Targino Gomes Falcão
(Juiz  convocado  para  substituir  o  Desembargador  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 23 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Gustavo Leite Urquiza
                                                                               Juiz de Direito Convocado

                  Relator
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