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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  REVISÃO 
CONTRATUAL.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA. 
ART.  285-A  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DOS  REQUISITOS 
INDISPENSÁVEIS  PARA  A  UTILIZAÇÃO  DA 
IMPROCEDÊNCIA   “IN  LIMINE”.  NULIDADE  DA 
SENTENÇA DECLARADA. RETORNO DOS AUTOS À 
ORIGEM.

− O julgamento de improcedência “in limine” somente 
tem  lugar  quando: a)  a  matéria  controvertida  for 
unicamente  de  direito,  e  b) houver  sentença  de  total 
improcedência  prolatada  em casos  idênticos  no  mesmo 
juízo. Ainda, faz-se necessária a reprodução das decisões 
que serviram de paradigma.

− Impõe-se declarar a nulidade de decisão proferida 
sem  a  inteira  transcrição  da  sentença  paradigma,  não 
sendo possível verificar a identidade de todos os pedidos 
formulados na inicial com os paradigmas citados. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0022997-96.2013.815.0011                               1



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

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em anular a sentença pela 
ausência de requisito previsto no art. 285-A do CPC, prejudicado o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ênio Pereira de 
Araújo,  contra sentença,  fls.  29/35,  proferida pelo Juízo da 2ª  Vara Cível  da 
Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação Revisional de Contrato 
de Financiamento c/c Pedido Incidental de Depósito Judicial e Antecipação 
Parcial da Tutela, intentada em face do Banco Itaú S/A, julgou improcedentes 
os pedidos da inicial, nos termos do art. 269, I, do CPC, utilizando-se do art.  
285-A do  CPC.  Por  fim,  condenou o  promovente  ao  pagamento  das  custas 
processuais. 

Em  razões  recursais,  fls.  37/41,  o  apelante  assevera  a 
necessidade  da  realização  de  perícia  técnica  a  ser  realizada  pelo  contador 
judicial.

Sustenta que “a taxa de juros aplicada pela requerida não 
respeita  o  limite  cobrado  no  mercado,  nem  sua  forma  de  capitalização” 
devendo, portanto, ser readequada, e se mantida a referida taxa, pugna pela 
utilização  do  método  Gauss  e  não  o  Francês,  este     empregado  pela 
demandada.

Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma 
da  sentença,  a  fim  de  que:  a)  seja  aplicado  ao  contrato  “o  método  linear 
ponderado GAUSS ao revés da utilização da tabela PRICE face à onerosidade 
excessiva imposta ao consumidor/apelante; b) “sejam retirados do cálculo todos 
os  encargos  referentes  à  Comissão  de  Permanência;  c)  seja  “condenado  o 
apelado a devolver em dobro os valores pagos a maior, nos termos do art. 42 do 
CDC; d) “seja concedida a justiça gratuita com base no art. 4º, caput, da Lei 
1.060/50 e; e) “seja o apelado condenado nas custas e honorários advocatícios”.
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A sentença foi mantida, quando oportunizado o juízo de 
retratação (fl. 42)

Contrarrazões  encartadas  às  fls.45/50,  pugnando  pelo 
desprovimento do recurso.

Parecer Ministerial acostado às fls. 72/73, opinando pelo 
provimento do recurso, para que seja cassada a sentença, devendo o processo 
retornar à instância de origem, a fim de que tenha curso regular.

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora 

Cuida-se  de  ação  revisional  de  contrato,  na  qual  o 
consumidor alega cobrança excessiva de juros, por capitalização e utilização da 
Tabela Price.

O juízo a quo, utilizando-se da regra do art. 285-A do CPC, 
proferiu a sentença de improcedência que ora se combate.

O apelante/autor assevera a necessidade da realização de 
perícia técnica a ser realizada pelo contador judicial e sustenta que “a taxa de 
juros aplicada pela requerida não respeita o limite cobrado no mercado, nem 
sua forma de capitalização” devendo, portanto, ser readequada, e em caso de 
manutenção da referida taxa, pugna pela utilização do método Gauss e não o 
Francês, este empregado pela demandada.

Analisando detidamente os autos verifico que a  sentença 
encontra-se  eivada  de  nulidade,  ante  a  inobservância  dos  requisitos  para 
aplicação  do  art.  285-A do  CPC,  como  bem  salientou  o  representante  do 
Parquet.

Com efeito, o art. 285-A do CPC dispõe:
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“Art.  285-A.  Quando  a  matéria  controvertida  for  unicamente  de 
direito  e  no  juízo  já  houver  sido  proferida  sentença  de  total 
improcedência  em outros  casos idênticos,  poderá ser  dispensada a 
citação e proferida sentença, reproduzindo-se o teor da anteriormente 
prolatada. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).

§  1o  Se  o  autor  apelar,  é  facultado ao  juiz  decidir,  no  prazo de 5 
(cinco) dias, não manter a sentença e determinar o prosseguimento da 
ação. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).

§ 2o Caso seja mantida a sentença,  será ordenada a citação do réu 
para responder ao recurso. (Incluído pela Lei nº 11.277, de 2006).”

Nelson  Nery  Jr.,  ao  comentar  o  dispositivo  acima 

transcrito, preleciona:

“5.  Ações  repetitivas.  A  norma  permite  que  o  juiz  julgue 
improcedente in  limine pedido  idêntico  àquele  que  já  havia  sido 
anteriormente julgado totalmente improcedente no mesmo juízo. Para 
tanto, é necessário que: a) o pedido repetido seja idêntico ao anterior; 
b) que o pedido anterior tenha sido julgado totalmente improcedente; 
c) que o julgamento anterior de improcedência tenha sido proferido 
no mesmo juízo; d) que a matéria seja unicamente de direito. Nesse 
caso não haverá condenação em honorários advocatícios. (Código de 
processo  civil  Comentado  e  legislação  extravagante  -  13ª  ed.  rev., 
ampl.  e  atual.  -  São  Paulo:  Editora  Revista  dos  Tribunais,  2013. 
Pág.667.).”

Portanto,  o  julgamento  de  improcedência  “in  limine” 
somente  tem  lugar  quando:  a) a  matéria  controvertida  for  unicamente  de 
direito;  e  b)  houver  sentença  de  total  improcedência  prolatada  em  casos 
idênticos no mesmo juízo. Ainda, faz-se necessária a reprodução das decisões 
que serviram de paradigma.

Como se vê, pelo dispositivo acima transcrito, a r. sentença 
é nula, porquanto o juiz sentenciante não mencionou de fato a decisão anterior 
na  qual  enfrentou  questão  idêntica,  deixando  de  reproduzir  o  seu  teor, 
inviabilizando a verificação da identidade entre as demandas, como previsto 
no artigo em comento.

Ademais, o cumprimento dos requisitos previstos no art. 
285-A do CPC deve ser estritamente observado, sob pena de ofensa às garantias 
constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
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Nesses  termos,  impõe-se  a  desconstituição  da  sentença, 
devendo, os autos retornarem à origem para o seu regular prosseguimento.

Sobre o tema:

APELAÇÃO.  REVISIONAL  DE  CONTRATO  BANCÁRIO.  Ação 
julgada improcedente. Descumprimento de requisito previsto no art. 
285-A do CPC.  Ausência  de reprodução da sentença anterior que 
enfrentou  questão  idêntica.  Nulidade  da  sentença.  Recurso 
prejudicado.  (TJSP;  APL  4033048-35.2013.8.26.0224;  Ac.  7661302; 
Guarulhos; Trigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. 
Flávio Cunha da Silva; Julg. 25/06/2014; DJESP 02/07/2014) 

PROCESSO CIVIL.  SENTENÇA PROFERIDA NOS TERMOS DO 
ART. 285-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE 
DE  QUE  O  MAGISTRADO  INDIQUE  OS  PRECEDENTES. 
Segundo  o  tribunal  a  quo,  o  MM.  Juiz  de  Direito  julgou 
improcedente  o  pedido  com  base  no  art.  285-A  do  Código  de 
Processo Civil sem reportar-se aos precedentes que autorizariam a 
prolação da sentença sem o contraditório prévio - conclusão que se 
extrai da leitura da sentença. Agravo regimental desprovido. (AgRg 
no AREsp 297.427/MG, Rel. Ministro ARI PARGENDLER, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 10/09/2013, DJe 24/09/2013).

PROCESSUAL  CIVIL.  NECESSIDADE  DE  REEXAME 
PROBATÓRIO.SÚMULA 7/STJ. 1. Não cabe, na via especial, a revisão 
das premissas fáticas de julgamento. Na espécie, a Corte de origem 
concluiu pela existência das condições para decidir a lide com base no 
art. 285-A do Código de Processo Civil. 2.  "É inadmissível o Recurso 
Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um 
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". Súmula 
283/STF. 3. "Para que o julgador use a faculdade prevista no artigo 
285-A  do  CPC,  exige-se  que  a  matéria  controvertida  seja 
exclusivamente  de  direito,  que  no  juízo  já  tenha  sido  proferida 
sentença  de  total  improcedência  em  casos  idênticos,  e  que  o 
respectivo teor seja reproduzido na novel decisão" (AgRg no AREsp 
153.180/PE,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA 
TURMA, julgado em 12/6/2012, DJe 26/6/2012). 4. Agravo regimental 
não  provido.  (AgRg no  AREsp 343.052/DF,  Rel.  Ministro  CASTRO 
MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 05/08/2013)

Pelo que se depreende, com o advento do art. 285-A, há 
clara intenção do legislador em prestigiar o princípio da celeridade processual, 
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no  entanto,  essa  celeridade  não  pode  ferir  a  segurança  jurídica  que  é 
imprescindível para a estabilidade das relações jurídicas, e reclama indefectível 
coerência de julgados.

A incoerência  gera  a  intranquilidade  e  perplexidade  no 
seio da sociedade, com consequente descrença no Poder Judiciário, nas suas 
decisões e em seus juízes, fragmenta o sistema e desvaloriza a função judicante.

Assim, a utilização do permissivo do art. 285-A do CPC, 
no caso em concreto, está equivocada, notadamente porque o magistrado não 
colacionou, nem sequer mencionou os julgados paradigmas, inviabilizando a 
verificação da identidade entre as demandas. Nesse sentido colaciono mais um 
julgado:

APELAÇÃO CÍVIL. PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DO  ARTIGO 
285-A DO CPC. NULIDADE. SENTENÇA CASSADA. O denominado 
julgamento  antecipadíssimo,  exige,  para  o  perfeito  acatamento  da 
expressa determinação legal, que o julgador, ao sentenciar, vincule o 
novo  provimento  ao  anterior,  para  tanto  reproduzindo  a sentença 
anteriormente prolatada, providência que se não observada macula 
o  ato  judicial.  (TJMG;  APCV  1.0024.12.245971-2/001;  Rel.  Des. 
Antônio Bispo; Julg. 26/06/2014; DJEMG 07/07/2014) 

In casu, a decisão foi proferida sem a inteira transcrição da 
sentença  paradigma,  não  sendo  possível  verificar  se  todos  os  pedidos 
formulados na inicial do processo estão abrangidos pelos paradigmas citados. 

Assim,  o  decisum merece  a  desconstituição,  a  fim  de 
regular  processamento  do  feito,  descabendo  a  análise  dos  pleitos,  neste 
momento, sob pena de suprimir-se um grau de jurisdição. 

Com  essas  considerações,  ANULO A  SENTENÇA 
COMBATIDA,  por  ausência  de  requisito  previsto  no  art.  285-A do  CPC, 
determinando o retorno dos autos à origem para o prosseguimento regular da 
ação.

É como voto.
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Presidi o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 
25 de setembro de 2014, conforme certidão de julgamento de f. 83. Participaram 
do julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e 
o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco 
Paula Lavor, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 26 de setembro de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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