
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÕES Nº 0006547-82.2014.815.2003
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira
01 APELANTE: Banco Santander S/A (Adv. Elisia Helena de Melo Martini – OAB/PB
nº 1.853- A e Henrique José Parada Simão OAB/PB Nº 221.386-A)
02  APELANTE: Maria  Betania  Barbosa  Moura (Adv.  Hilton  Hril  Martins  Maia  –
OAB/PB nº 13.442)
APELADOS: Os mesmos

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE  PARCELA.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. IMPUGNAÇÃO À
CONCESSÃO DE GRATUIDADE. VIGÊNCIA DO CPC/1973.
AUTOS  APARTADOS.  INCIDENTE  APENSO  AO
PRINCIPAL. ANÁLISE PENDENTE. IMPOSSIBILIDADE DE
JULGAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL.  NULIDADE DA
SENTENÇA QUE SE IMPÕE.  DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSOS  PREJUDICADOS.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
932, III, CPC.

- O incidente de impugnação à concessão de gratuidade deve
ser julgado antes ou simultaneamente à causa  principal.  In
casu,  a  causa  principal  foi  julgada  antes  da  apreciação  do
incidente, devendo, portanto, ser anulada a sentença.

-  Tal situação, ocorrente na espécie, impõe o reconhecimento
de prejudicialidade dos recursos sob análise, com supedâneo
do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, e, a um só
tempo, a determinação de remessa dos autos à origem para
regular tramitação.

RELATÓRIO

Trata-se de apelações interpostas contra sentença proferida pelo
Juízo da 4ª Vara Regional de Mangabeira nos autos da  ação de revisão de parcela
ajuizada por Maria Betania Barbosa Moura  em face do  Banco Santander S/A, ambos
recorrentes. 

A magistrada a quo julgou parcialmente procedente a pretensão



autoral, consignando os seguintes termos: 

“Isto  Posto,  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido  para
revisar as parcelas dos contratos 15.508272-2 e 15.154201-0 para
R$  58,71  e  R$  87,83,  respectivamente,  condenando  o
promovido a restituir  em dobro as  quantias  pagas a maior,
considerando  esses  novos  valores,  com  correção  monetária
desde cada efetivo pagamento, mais juros de mora de 1% ao
mês desde a citação. 

Extingo o processo com resolução de mérito. 

Custas meio a meio e honorários na ordem de R$ 880,00 para
cada parte, observando que a verba pertence ao advogado e
não  pode  haver  compensação  entre  elas  próprias,  mas  não
enxergo impossibilidade de que os honorários sucumbenciais
devidos  ao  advogado  do  requerido  sejam  compensados  no
crédito do próprio autor decorrente desta sentença ainda que
se trate de beneficiário da justiça gratuita.”

Inconformado, o banco promovido interpôs recurso apelatório,
pugnando pela  reforma do  decisum,  e,  consequentemente,  pela  improcedência  da
pretensão autoral, aduzindo, preliminarmente, a inépcia da inicial pela inobservância
do art.  330,  §2º,  do  CPC e,  no  mérito,  dentre  outras  alegações,  a  inexistência  de
ilegalidade, a autorização legal para capitalização dos juros, a inexistência de limite
para taxa de juros, a impossibilidade de declaração de abusividades contratuais de
ofício e a impossibilidade de devolução em dobro.

Também irresignada, a autora apelou pugnando pela reforma
da sentença, para total procedência do pedido, nos termos da exordial e pelo não
cabimento da condenação

Contrarrazões às fls. 133/139 pela parte autora. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo
169, § 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório. 

Decido

Adianto que o exame dos recursos resta prejudicado, em face da
manifesta nulidade da sentença.



A esse respeito, é imperioso destacar que foi manejado incidente
de  impugnação  ao  benefício  da  justiça  gratuita  ainda  sob a  égide  do  Código  de
Processo Civil de 1973, motivo pelo qual a sua tramitação se deu em autos apartados,
em apenso à presente ação revisional.

Ocorre que o  mencionado incidente  encontra-se pendente de
julgamento,  o  que pode ser  verificado  de  um breve  compulsar  dos  autos  e  pela
consulta  as  suas  tramitações  processuais  no  Sistema  de  Processos  do  1o Grau
(SISCOM).

Contudo, a sentença prolatada às fls. 72/73 dos autos principais,
limitou-se  a  apreciar  a  ação  de  revisão  de  parcela,  nada  decidindo  acerca  do
incidente acima mencionado.

Nesse contexto, é certo que não se pode extinguir o processo
principal,  sem que seja  procedida a  análise  da  impugnação a  justiça  gratuita  em
apenso,  que  deveria  ter  sido  apreciada  antes  ou  em  conjunto  com  a  revisional,
assegurando  às  partes  os  princípios  constitucionais  da  ampla  defesa  e  do
contraditório.

Acerca da temática, destaco precedente de Tribunal pátrio que
se adequa ao caso em testilha, vejamos: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. INCIDENTE DE
IMPUGNAÇÃO APENSO AO PRINCIPAL PENDENTE DE
JULGAMENTO.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA.
JULGAMENTO  DO  INCIDENTE  JUNTAMENTE  COM  A
AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE
OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.” (Apelação Cível  Nº
70049055288,  Décima  Quarta  Câmara  Cível,  Tribunal  de
Justiça  do  RS,  Relator:  Léo  Romi Pilau  Júnior,  Julgado  em
17/10/2013)”.

Em caso semelhante, julgado do TJMG:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INCIDENTE  DE  IMPUGNAÇÃO  A
ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA.  EXTINÇÃO  SEM
JULGAMENTO  DE  MÉRITO.  IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 
1. O incidente de impugnação à assistência gratuita deve ser
julgado antes ou simultaneamente com a causa principal. 
2.  A  prolação  de  sentença  que  homologa  o  pedido  de



desistência  da  ação  principal  não  importa  a  extinção  do
incidente sem julgamento de mérito por perda do objeto. 
3. Somente após o julgamento do incidente de impugnação a
assistência  judiciária  se  apresenta  possível  avaliar  a
exigibilidade de cobrança das verbas nas quais o impugnado
foi  condenado no bojo da ação principal,  tendo em vista  o
pedido  de  desistência  da  ação  por  ele  proposta.”   (TJMG - 
Apelação  Cível   1.0024.11.285314-8/001,  Relator(a):  Des.(a)
Bitencourt Marcondes , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em
25/04/2013, publicação da súmula em 06/05/2013) 

No mais,  dispensável  levar a matéria ao colegiado,  pois,  nos
termos do art. 932, III, do Novo Código de Processo Civil, o relator está autorizado,
por decisão monocrática, a não conhecer de recurso prejudicado.

Expostas estas considerações, declaro, de ofício, a nulidade da
sentença  e,  com arrimo no art.  932,  III,  do  Novo Código  de  Processo  Civil,  não
conheço das apelações, determinando, outrossim, o retorno dos autos à unidade de
origem, a fim de que seja apreciado o incidente de impugnação a justiça gratuita
pendente.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 13 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


