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APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  REVISÃO
CONTRATUAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO
DOS  EFEITOS  DA  SENTENÇA  DE  MÉRITO.
IMPROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
INCONFORMISMO  DA  PARTE  AUTORA.
CONTRATO  FIRMADO  ENTRE  AS  PARTES.
SOLICITAÇÃO.  APRECIAÇÃO DO FEITO ANTES
DA  JUNTADA.  IMPEDIMENTO.  DOCUMENTO
IMPRESCINDÍVEL  AO  DESLIDE  DA  CAUSA.
ANULAÇÃO DO DECISUM. APLICAÇÃO DO ART.
1.013,  §4º,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
JUÍZO DE ORIGEM. APLICAÇÃO DO ART. 932, III,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  RECURSO
PREJUDICADO.

-   Restando  evidente  que  a  parte  pretende  obter
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pronunciamento sobre práticas levadas a efeitos pela
instituição  financeira,  imprescindível  se  torna
analisar  as  cláusulas  contratuais,  uma  vez  que,
somente  por  meio  do  instrumento,  será  possível
aferir eventual nulidade.

- É possível o reconhecimento de ofício, da nulidade
do  decisum,  o  que  torna  prejudicada  a  análise  do
recurso interposto pela parte.

Vistos.

Trata-se de  APELAÇÃO, fls. 204/211, interposta por
Jonas Carlos de Morais contra decisão proferida pela Juíza de Direito da 4ª Vara da
Comarca  de  Santa  Rita,  fls.  177/183,  que  rejeitou  o  pedido  formulado  na  Ação
Ordinária  de  Revisão  Contratual  com  Pedido  de  Antecipação  dos  Efeitos  da
Sentença de Mérito em face do Banco Santader (Brasil) S/A, mediante a consignação
dos seguintes termos no excerto dispositivo:

Em face do exposto,  por tudo mais que dos  autos
consta,  REJEITO O PEDIDO INICIAL, nos termos
do art. 487, I, do Código de Processo Civil, julgando
o feito extinto com resolução do mérito.

Em  suas  razões,  o  recorrente,  ao  tempo  em  que
sustenta a existência de lesão à parte consumidora,  pugna pela aplicabilidade do
limite constitucional dos juros, asseverando, para tanto, que a cláusula contratual que
estipula juros superiores são nulas de pleno direito. Requer, outrossim, a redução do
percentual da multa contratual de 10% (dez por cento) para 2% (dois por cento). Por
fim, ao tempo que prequestiona a matéria, postula pelo pagamento da repetição de
indébito dos valores indevidamente cobrados.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  214/229,  pugnando
pela  manutenção  da  sentença,  e,  por  conseguinte,  pelo  desprovimento  da
irresignação,  em  virtude  da  legalidade  das  cláusulas  contratuais  e  da  anuência
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deliberada pelo apelante aos termos da convenção.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO. 

VOTO

O cerne da controvérsia  cinge-se em saber se  agiu
com acerto a Magistrada  a quo, quando julgou improcedente o pedido contido na
Ação Ordinária de Revisão Contratual com Pedido de Antecipação dos Efeitos da
Sentença  de  Mérito,  ajuizada  por  Jonas  Carlos  de  Morais  em  face  do Banco
Santander (Brasil) SA, por entender que pacto celebrado entre as partes foi realizado
em conformidade com a lei, inexistindo, portanto, qualquer vício capaz de maculá-lo.

Examinando os autos, de logo, afirmo que a sentença
deve ser anulada.

Digo  isso  pois,  é  imprescindível  a  juntada  de
documento  essencial  ao  deslinde  da  causa,  qual  seja,  o  Contrato  de  Empréstimo
celebrado entre as partes.

Analisando o processo, observa-se que a Julgadora, à
fl. 173, afirmou que “apesar de por diversas vezes intimada para cumprir a decisão
de fls. 20, juntando o contrato havido entre as partes, não atendeu aos chamamentos
do Juízo, (….). Dessa forma, não havendo juntada aos autos do contrato, devem os
autos virem conclusos para prolação da sentença”.

Decidindo  a  lide,  a  Magistrada  primeva  julgou  o
pedido improcedente, fls. 177/183, porém, como dito alhures, o documento solicitado
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é de extrema relevância ao julgamento do feito, sua ausência, portanto, impossibilita .

Nesse sentido, precedente recente deste Sodalício:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  CLÁUSULA  EXPRESSA  C/C
NULIDADE  E  REVISÃO  DE  CLÁUSULA
CONTRATUAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS
PARTES.  DOCUMENTO  ESSENCIAL AO  EXAME
DA CONTROVÉRSIA. NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DO ART. 1.013, § 4º,  DO CPC. NECESSIDADE DE
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES DO STJ.
RETORNO  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  PRIMEIRO
GRAU,  PARA REGULAR  PROCESSAMENTO  DO
FEITO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  932,  III,  DO  CPC.
RECURSO PREJUDICADO. 
-  Para  o  julgamento  de  ação  revisional,  mostra-se
imprescindível a juntada do contrato a ser revisado,
pois, somente com ele é que se aferirá a forma que as
cláusulas  estão  dispostas,  apresentando,  assim,  a
abusividade  alegada.  (TJPB,  AC  nº  0036542-
54.2011.815.2011,  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva,  J.
18/01/2018) - destaquei.  

Por  outro  lado,  incabível  a  aplicação do art.  1.013,
§3º, do Novo Código de Processo Civil, porquanto embora reconheça a possibilidade
do Tribunal julgar desde logo a lide, no presente caso, isso não se torna possível,
diante da supressão de grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico
brasileiro, vez que o contrato solicitado só foi juntado aos autos após o julgamento do
feito, conforme se verifica às fls. 184/202, ou seja, não foi devidamente analisado pela
Magistrada.

Ante  o  exposto,  DECLARO,  DE  OFÍCIO,  A
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NULIDADE DA SENTENÇA, devendo o processo retornar à unidade de origem, a
fim de seguir  o  seu regular  processamento. Por  fim,  resta  prejudicado o  recurso
manejado pela parte autora, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 25 de abril de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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