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APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
C/C  PEDIDO  LIMINAR  E  CONSIGNAÇÃO  EM
PAGAMENTO C/C DANOS MORAIS. SENTENÇA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. INÉPCIA DA INICIAL.
NÃO  CONFIGURAÇÃO.  INTERPRETAÇÃO
LÓGICO-SISTEMÁTICA  DA  PEÇA  VESTIBULAR.
PERTINÊNCIA  ENTRE  OS  FUNDAMENTOS
ARTICULADOS  E  OS  PEDIDOS  FORMULADOS.
ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.  RETORNO  DOS
AUTOS À UNIDADE DE ORIGEM. PROVIMENTO. 
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-  Conforme entendimento do Superior  Tribunal  de
Justiça, “o julgamento pelo tribunal de origem não se
restringe ao que está expresso no capítulo referente
aos  pedidos,  sendo-lhe  permitido  extrair  da
interpretação lógico-sistemática da peça inicial o que
se pretende obter com a demanda.” (AgRg no AgRg
no  AREsp  190378/ES,  Rel.  Ministro  Ricardo  Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/08/2013).

-  Restando  evidente  que  a  parte  pretende  obter
pronunciamento  judicial  sobre  práticas  levadas  a
efeito  pelas  instituições  financeiras  demandadas  e,
ainda,  considerando existir  pertinência lógica  entre
os  fundamentos  articulados  e  os  pedidos
formulados, não há que se falar em inépcia da inicial.

-  Apelação  provida  para  anular  a  sentença  e
determinar  o  retorno  do  processo  à  unidade  de
origem, a fim de seguir o seu regular processamento.

Vistos.

Bendito  Fernandes propôs  a  presente  Ação
Revisional de Contrato c/c Pedido Liminar e Consignação em Pagamento c/c Dano
Morais,  em  face  do  Banco  BV  Financeira  S.A.  Crédito,  Financiamento  e
Investimentos, Banco Cruzeiro do Sul S/A,  Banco BMG S/A e  Banco Bonsucesso
S/A, objetivando a revisão dos contratos de empréstimos consignados firmados com
as instituições demandadas, com desconto das parcelas ajustadas mensalmente em
seu contracheque, ao fundamento de que pretende corrigir ilegalidades praticadas
pelas partes promovidas.
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Na  peça  vestibular,  após  discorrer  sobre  as
disposições  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  e  da  possibilidade  de  sua
incidência  no  caso,  o  autor  aduziu,  em  resumo,  a  abusividade  da  taxa  de  juros
cobrada, haja vista não ter sido observado, quando das assinaturas dos instrumentos,
à taxa aplicada no mercado. Igualmente, questionou a legalidade da capitalização de
juros, alegando não ter sido esclarecido o significado de tal encargo, não podendo ser
obrigado  a  arcar  com  valor  calculado  de  forma  ilegal.  Sustentou  ser  indevida  a
exigência da comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, já
que  tal  prática  é  vedada.  Nesse  panorama,  expôs  a  sua  intenção  de  efetuar  o
pagamento, em juízo, dos valores que entende devidos, a serem calculados mediante
a taxa de juros correta e com a sua aplicação de forma simples. Seguindo, defendeu a
ilegalidade  das  taxas  exigidas  nos  contratos,  posto  entender  que  a  análise  para
concessão de crédito e os gastos com a emissão do boleto se traduzem em despesas
da própria instituição, pelo que tal prática se amolda à descrição do art. 51, IV, do
Código de Defesa do Consumidor. Ainda, requereu indenização por danos morais.
Ao final, pleiteou o seguinte: declaração de nulidade das cláusulas abusivas, com o
expurgo dos encargos considerados onerosos, tudo calculado de forma simples e sem
capitalização mensal; inversão do ônus da prova, determinando a apresentação do
contrato original do empréstimo celebrado, bem como a comprovação de que tinha
ciência  das  cláusulas  referentes  à  antecipação  de  vencimento,  à  comissão  de
permanência, à TAC e à TEC; condenação no sentido de ser revista a taxa de juros e a
forma  de  sua  aplicação,  bem  ainda  a  eliminação  da  TAC  e  outros  encargos  de
administração,  devolvendo-se,  em  dobro,  os  valores  indevidamente  exigidos;
indenização por danos morais.

Tutela antecipada deferida às fls. 34/36.

Citados,  os  promovidos,  Banco  Bonsucesso  S/A,
Banco Cruzeiro do Sul S/A e Banco BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e
Investimentos,  apresentaram  contestação,  às  fls.  47/68,  104/124  e  186/211,
respectivamente, no qual refutaram os termos da exordial, postulando, por fim, pela
total improcedência dos requerimentos.
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O Banco BMG S/A não foi citado, consoante se extrai
à fl. 258.

 
O  Magistrado  julgou  extinto  o  processo  sem

julgamento do mérito, consignando os seguintes termos, fls. 250/257:

PELO EXPOSTO, com base no art. 267, IV c/c o art.
295,  I,  ambos  do  CPC,  DECLARO  EXTINTO  O
PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO ante
a ausência de pressuposto processual de validade
do processo (petição inicial apta).

Inconformado,  Bendito  Fernandes interpôs
APELAÇÃO, fls. 268/311, rememorando os fatos ocorridos na demanda e postulando
a anulação da sentença, ao fundamento de que estão presentes todos os pressupostos
processuais  necessários  ao  prosseguimento  da  demanda.  Defende  que  a  petição
inicial  dispensa  qualquer  emenda  e  que,  se  assim  não  fosse,  deveria  ter  sido
determinada a correção da falha verificada, o que não aconteceu, haja vista ter sido
apreciado e  deferido o pedido de tutela  antecipada postulado em primeiro  grau.
Seguindo, aduz a existência de danos morais em casos de empréstimo consignado e
que,  uma  vez  violados  os  princípios  basilares  da  legislação  consumerista,  resta
configurado  o  dano  moral.  Também,  discorre  acerca  do  critério  a  ser  observado
quando da fixação desse tipo de indenização, bem como do seu caráter punitivo. No
mais,  repisa  os  argumentos  da  exordial,  purgando,  ao  final,  pela  reforma  da
sentença, a fim de o feito ser remetido ao primeiro grau, para seguir o seu regular
processamento.

O  Banco  Cruzeiro  do  Sul  S/A  ofereceu
contrarrazões,  fls.  318/336,  defendendo  a  manutenção  do  provimento  judicial
singular pelos seus próprios fundamentos.
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Contrarrazões  apresentadas  pelo  Banco BMG S/A,
fls. 351/374, postulando a manutenção da sentença, sob a alegação, em síntese, de que
os encargos contratuais questionados foram previamente pactuados, defendendo a
legalidade do percentual  aplicado a título  de juros  remuneratórios,  bem ainda,  a
incidência da capitalização mensal de juros, e o não cabimento da indenização por
danos morais, tendo em vista a ausência de prejuízos aos proventos do apelante.

O  Banco  Bonsucesso  S/A apresentou  resposta  ao
recurso, fls. 375/377, defendo o caráter genérico da petição inicial, e pugnando pela
manutenção do decisum.

O Banco BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento
e Investimentos, embora intimado, não apresentou contrarrazões, consoante certidão
exarada à fl. 388.

A  Procuradoria de Justiça,  através da  Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, fls. 395/397, não se manifestou quanto ao mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O cerne da questão posta a desate consiste em saber
se Magistrado singular agiu acertadamente ao extinguir a presente ação revisional de
contrato, por considerar inepta a inicial.

De  logo,  na  hipótese,  em  testilha,  entendo  não  se
caracterizar como inepta a peça vestibular.

É  que  não  se  mostra  inepta  a  inicial  quando  se
encontram perfeitamente definidos o pedido e a causa de pedir, é dizer, estando tais
requisitos  claramente  demonstrados  na  exordial,  restam  obedecidas  as  condições
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exigidas no art. 282, do Código de Processo Civil, situação verificada no caso dos
autos.

Sobre o tema, aresto desta Corte:

PRELIMINAR.  IMPOSSIBILIDADE  JURÍDICA  DO
PEDIDO.  RELAÇÃO  CONSUMERISTA  QUE
PERMITE A REVISÃO JUDICIAL DE CONTRATO
DE FINANCIAMENTO EM CASO DE APARENTE
ABUSIVIDADE.  REJEIÇÃO.  É  possível  a  revisão
judicial  dos  contratos,  em  caso  de  eventual
ilegalidade  existente  em  suas  cláusulas.
PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO  INICIAL.
CONCLUSÃO  LÓGICA  DOS  PEDIDOS
DECORRENTES  DOS  FATOS  NARRADOS  NA
EXORDIAL.  REJEIÇÃO.  Em  sendo  os  pedidos
decorrentes logicamente dos fundamentos expostos
na petição inicial constante dos autos, não há que se
falar  em  inépcia. […].  (TJPB  –  Processo
20020100140363002,  Rel.  Des.  José  Ricardo  Porto,
Primeira  Câmara  Especializada  Cível,  Data  do
Julgamento 07/05/2013) - destaquei. 

O  Magistrado  ao  decidir  pela  inépcia  da  inicial,
entendeu  que  tal  vício  se  configurava  por  dois  motivos,  entre  os  quais  citou  a
existência de pedido genérico de revisão do contrato, consignando, nesse sentido, ser
possível  tal  conclusão a  partir  da  leitura  do  pedido final  formulado na  exordial,
oportunidade na qual ressaltou não ter o autor apontado no requerimento final, de
forma precisa, as cláusulas consideradas ilegais que pretendia revisar, fl. 252.

Nesse particular, oportuno mencionar que, ao decidir
a lide, o Magistrado deve considerar todos os pedidos formulados ao longo da peça
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inaugural, não devendo se cingir, tão somente, ao que vem elencado do capítulo “do
pedido”. 

Nessa  perspectiva,  é  firme  o  entendimento  do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a pretensão posta pela parte em juízo
deve ser extraída mediante uma interpretação lógico-sistemática dos argumentos por
ela apresentados, ou seja, quando da prestação jurisdicional, o julgador não deve se
limitar ao que vem exposto no requerimento final da petição inicial.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO RECURSO
ESPECIAL.  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO
AGRAVADA NÃO INFIRMADOS. APLICAÇÃO DA
SÚMULA 182/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. (...)  2.  Consoante o princípio
da congruência, exige-se a adequada correlação entre
o  pedido  e  o  provimento  judicial,  sob  pena  de
nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita, a
teor do que prescrevem os arts. 128 e 460 do Código
de Processo Civil. 2.  A pretensão deduzida em juízo
não  se  limita  a  determina  do  capítulo  da  petição
inicial, merecendo atenção do julgador tudo oque se
pode  extrair  mediante  interpretação  lógico-
sistemática das razões apresentadas. Precedentes. 3.
In  casu,  não  há  como  se  reconhecer  o  alegado
julgamento extra petita, porquanto não se evidencia
que  o  Tribunal  de  origem  tenha  se  afastado  do
contexto narrado na peça exordial ao concluir pela
procedência do pedido indenizatório em virtude dos
danos morais decorrentes da acusação feita de que a
autora teria emitido duplicatas sem lastro. 4. Agravo
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regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no
AREsp: 135685 SP 2012/0011841-7, Relator: Ministro
RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/06/2012, T4
-  QUARTA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
02/08/2012) - grifei.

E,

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  INDENIZAÇÃO.  ACIDENTE.
TRANSPORTE  COLETIVO.  VIOLAÇÃO  DOS
ARTIGOS  128  E  460  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.
TERMO  INICIAL  DOS  JUROS  DE  MORA.
CITAÇÃO.  PRECEDENTES.  1.  A  jurisprudência
desta Corte Superior é firme em que o julgamento
pelo tribunal de origem não se restringe ao que está
expresso  no capítulo  referente aos  pedidos,  sendo-
lhe  permitido  extrair  da  interpretação  lógico-
sistemática da peça inicial o que se pretende obter
com a  demanda.  2.  Nos  casos  de  indenização  por
responsabilidade contratual, como nos autos, a mora
constitui-se  a  partir  da  citação  e  não  da  data  do
arbitramento do valor indenizatório. Precedentes.
3.  Agravo regimental  não provido.  (STJ -  AgRg no
AgRg  no  AREsp  190378/ES,  Rel.  Ministro  Ricardo
Villas  Bôas  Cueva,  Terceira  Turma,  julgado  em
15/08/2013, DJe 27/08/2013).

O  segundo  motivo  utilizado  pelo  Juiz  a  quo para
fundamentar  a  extinção  do  feito  por  inépcia  da  inicial  foi  a  não  indicação,  pelo
promovente, dos fatos que ensejaram o pedido de indenização por danos morais.
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Nesse trilhar, pela narrativa desenvolvida ao longo
da exordial,  vislumbra-se que o fato invocado como causador de tal pedido foi o
desrespeito  aos  preceitos  do  Código  de  Defesa  do  Consumidor  resultante  das
práticas consideradas abusivas e ilegais. Também, observa-se que referida pretensão
foi fundamentada nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil, bem ainda o art. 6°,
inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

Portanto, ao meu juízo, a peça vestibular ostenta a
necessária coerência entre a narrativa fática, a fundamentação jurídica e os pedidos
formulados, daí porque “A inicial não é inepta quando possibilita a compreensão do
pedido  revisional  e  de  seus  fundamentos  fáticos  e  de  direito,  notadamente  a
abusividade da cobrança, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses do  art.
295,  parágrafo  único,  do CPC.” (TJMT;  APL 7036/2013;  Capital;  Segunda Câmara
Cível; Relª Desª Clarice Claudino da Silva; Julg. 16/04/2014; DJMT 28/04/2014; Pág.
29).

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL.
PEDIDO GENÉRICO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA
DE  DOCUMENTO  INDISPENSÁVEL  À
PROPOSITURA  DA  AÇÃO.  HIPÓTESE  DE
EXIBIÇÃO  INCIDENTAL.  INDEFERIMENTO  DA
INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE.  CASSAÇÃO  DA
SENTENÇA.  Não há falar em extinção de pronto
de  ação  de  revisão  contratual,  por  existência  de
pedido  genérico,  se  a  parte  mencionou
especificamente  os  temas  os  quais  pretende
revisar. É possível o ingresso de ação de revisão de
contrato  bancário,  com  pedido  incidental  de
exibição  de  documento,  haja  vista  que  se  trata  o
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contrato  encetado  pelas  partes  de  documento
comum,  cuja  exibição  tem  fundamento  legal  nos
preceitos  dos  artigos  355  e  seguintes  do  CPC.
(TJMG;  APCV  1.0702.13.002477-2/001;  Rel.  Des.
Luciano Pinto; Julg. 03/04/2014; DJEMG 15/04/2014)
- negritei. 

Ante  o  exposto,  DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  a  fim  de  anular  a  sentença  e  determinar  o  retorno  do  processo  à
unidade de origem, para seguir o seu regular processamento.

P. I.

João Pessoa, 06 de agosto de 2014. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
   Desembargador

                      Relator

Apelação Cível nº 0001584-91.2011.815.0271                                                                                                                                                                          10         


