
                                     
Gabinete do Desembargador Gilberto Marques Filho

APELAÇÃO CÍVEL Nº 37955-07.2012.8.09.0006 (201290379556)

Comarca : ANÁPOLIS

Apelante : BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A.

Apelado : HAROLDO DA COSTA FREIRE

Relator    : Des. Gilberto Marques Filho

  D E C I S Ã O

BANCO  BRADESCO  FINANCIAMENTOS  S.  A.,  já 

qualificado, insatisfeito com a sentença proferida nos autos da ação de revisão 

que lhe move HAROLDO DA COSTA BORGES, também qualificado, interpõe 

recurso de apelação.

A  sentença  julgou  procedente,  em  parte,  o  pedido 

formulado na petição inicial.

O  apelante  argui,  em  preliminar,  a  nulidade  da 

sentença, porquanto não consta dos autos o contrato que se pretende seja 

revisado.

No  mérito,  sustenta  a  legalidade  das  capitalização 

mensal e, de outra parte, diz que o contrato não prevê a cobrança da comissão 

de permanência.

Requer o apelante o provimento do recurso.



                 
                               Gabinete do Desembargador Gilberto Marques Filho               

2 

Relatados. Decido.

Observa-se  que  a  controvérsia  recursal comporta 

julgamento nos termos do art. 557 do Código de Processo Civil.

Admissível a acolhida da pretensão do apelante, porquanto 

manifesto o “error in procedendo”. 

De  fato,  sabe-se  que  a  instrução  do  processo  com  o 

contrato que se pretenda seja revisado constitui condição imprescindível à aferição 

da  existência  de  encargos  abusivos,  mostrando-se  também  necessária  a 

apresentação de toda a documentação a ele pertinente, de modo a tornar possível o 

exame da relação jurídica estabelecida entre os contratantes, sendo certo que sua 

ausência acarreta a impossibilidade de tal apreciação.

No caso de que se cuida, foi determinada a intimação do 

autor para que procedesse à juntada do contrato, porém ele, alegando não de posse 

desse instrumento contratual, requerera sua juntada pela parte adversa.

O juízo de origem, no entanto, apenas determinou a citação 

da parte ré, tendo deixado de se pronunciar acerca do pedido da parte autora.

A  instituição  financeira,  ora  apelante,  apresentou 

contestação,  e  juntou um contrato que,  embora  entabulado com o apelado,  não 

guarda pertinência com os elementos trazidos na petição inicial.

Com  efeito,  a  sentença  revisou  contrato  diverso  do  que 

pretendido pela parte autora, configurando julgamento em tese, o que é vedado pelo 
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ordenamento jurídico.

Sem contar,  ainda, que o julgamento da demanda sem a 

regular instrução do processo também consubstancia “error in procedendo”, o qual 

macula  a  sentença  de  vício  de  nulidade  insanável,  tornando-se  obrigatória  a 

cassação da sentença.

Veja-se,  a  propósito,  a  jurisprudência  de  nossa  egrégia 

Corte estadual:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE  CLÁUSULAS  CONTRATUAIS. 

AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.  JULGAMENTO  EM  TESE.  INADMISSIBILIDADE. 

SENTENÇA CASSADA. 1 - Constituindo o contrato bancário, alvo da presente ação 

revisional,  documento indispensável  ao exame da pretensão inicial,  a  respectiva 

falta impede a apreciação do mérito da causa, ante a vedação do julgamento em 

tese. Ressalva-se a regra prevista no art. 359 do CPC, que, porém, não foi aplicada 

pelo dirigente processual.  2 - O julgamento da lide,  nessas condições,  configura 

error  in  procedendo,  que  macula  a  sentença  de  vício  de  nulidade.   3  -  APELO 

PROVIDO. Sentença cassada.” (TJGO, APELACAO CIVEL 214150-71.2010.8.09.0051, 

Rel.  Des.  SANDRA  REGINA  TEODORO  REIS,  4ª  CÂMARA  CÍVEL,  julgado  em 

07/11/2013, DJe 1432 de 22/11/2013)

Sob  tal  perspectiva, impõe-se  a  cassação  da  sentença, 

porquanto proferida em momento inoportuno, incorrendo em “error in procedendo”.

     

PELO EXPOSTO, com fulcro no art. 557, § 1º-A do Código 

de Processo Civil, dou provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o 

prosseguimento do processo.

Goiânia, 17 de julho de 2014.

GILBERTO MARQUES FILHO

                                    Relator


