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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 0000352-42.2015.815.0000

RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AGRAVANTE : Francisca Plácido Leite Alves (Mercadinho Tambiá),  Fran-

cisca Plácido Leite Alves e Maria Zuleide de Carvalho
ADVOGADO         : Ianco Cordeiro
1º AGRAVADO : Banco do Brasil S/A
1º AGRAVADO : BNDES Banco Nacional do Desenvolvimento

PROCESSUAL CIVIL  – Agravo de Instru-
mento – Ação de revisão contratual com sú-
plica de suspensão dos contratos – Ausên-
cia de especificação das obrigações contra-
tuais que pretende controverter, bem como
da  quantificação  do  valor  incontroverso –
Determinação de emenda da inicial – Irre-
signação das autoras – Ônus da parte auto-
ra em buscar obter, pelos meios cabíveis, a
sua via do contrato, a fim de instruir a ação
revisional  – Desatendimento da discrimina-
ção,  dentre  as  obrigações  contratuais,  as
que pretende controverter,  quantificando o
valor incontroverso  – Artigo 285-B do CPC
– Requisitos da petição inicial – Inobservân-
cia – Matéria de ordem pública – Artigo 284
do  CPC  –  Oportunidade  de  emenda  da
exordial, antes da citação do réu, para ade-
quação à nova regra  processual,  a fim de
possibilitar o exercício do contraditório pela
parte ré,  bem como a adequada prestação
jurisdicional  –  Recurso manifestamente im-
procedente – Seguimento negado.
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– Após a modificação legislativa que acres-
centou ao CPC o artigo 285-B, se a parte
autora não possui o instrumento contratual
que pretende discutir, mister, antes de ajui-
zar a ação revisional, diligenciar junto à ins-
tituição financeira, seja por meio escrito físi-
co ou virtual, ou junto ao respectivo cartório
de títulos e documentos, inclusive por meio
virtual (e-mail), a fim de se obter o instru-
mento do contrato ou, ainda, poderá promo-
ver  o ajuizamento de ação cautelar  prepa-
ratória de exibição de documentos.

– Quando a petição inicial não atender às
exigências do artigo 285-B do CPC, deve o
juiz  determinar  que  o  autor  da  ação  a
emende,  no prazo de 10 (dez)  dias,  para
adequação à nova regra,  a  fim de que  a
parte demandante aponte quais dos encar-
gos constantes do contrato entende indevi-
dos, bem como quantifique o valor incontro-
verso.

Vistos, etc.

Trata-se de agravo de instrumento, com pe-
dido  de  efeito  suspensivo,  interposto  por  FRANCISCA  PLÁCIDO  LEITE
ALVES (MERCADINHO TAMBIÁ),  FRANCISCA PLÁCIDO LEITE ALVES E
MARIA ZULEIDE DE CARVALHO, inconformadas com  a  decisão  proferida
nos autos da ação de revisão contratual com súplica de suspensão dos con-
tratos  (fl.  128  destes  autos),  ajuizada  pelas  recorrentes  em  desfavor  do
BANCO  DO  BRASIL  S/A  E   BNDES  BANCO  NACIONAL  DO
DESENVOLVIMENTO, na qual o MM. Juiz de Direito da 9ª Vara Cível da Co-
marca da Capital determinou a intimação da autoras “para, no prazo de 10 dias,
emendar a inicial, uma vez que da narrativa fática não decorre logicamente os pe-
didos, além de que estes foram formulados de maneira genérica, bem como para
indicar as cláusulas contratuais que pretende revisar, quantificando o valor incon-
troverso, sob pena de extinção e arquivamento, nos termos dos arts. 282, incisos
III e IV, 284, parágrafo único, 285-B e 295, parágrafo único, II, todos do CPC.”

Irresignadas, as demandantes interpuseram
o presente agravo de instrumento (fls. 02/24), no qual alegam que os encar-
gos aplicados nos contratos firmados são enigmáticos, com o intuito de dificul-
tar o acesso às informações. 
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Sustentam que todas  as  operações  foram
realizadas sem transparência no que pertine às taxas de juros, encargos e co-
missão de permanência aplicados, causando sérios danos à contratantes.

Com  isso,  pugnam,  preliminarmente,  pela
tutela antecipada recursal, para conceder “medida liminar/intimação COERCI-
TIVA para que os agravados, tragam ao juízo de primeiro grau, todos os contra-
tos, propostas, extratos de pagamento feitos e de pagamentos devidos por todas as
operações perante o Banco do Brasil e perante o BNDES, envolvendo as agravan-
tes, sob pena de multa diária (art. 287 CPC, art. 461 CPC, art. 73 CDC) e ainda,
inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC)”.

Requerem, ainda, a atribuição do efeito sus-
pensivo ao presente agravo de instrumento. No mérito, buscam a confirmação
dos pleitos liminares requeridos.

É o que importa relatar. Decido.

“Ab initio”,  não custa lembrar que, como a
ação possui determinadas condições para ser validamente constituída, o re-
curso também tem seus requisitos de admissibilidade, os quais a doutrina divi-
de em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse ou inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do ônus de recorrer) e extrínsecos (tempestividade, re-
gularidade formal e preparo). 

Como a matéria pertinente ao juízo de ad-
missibilidade é quase sempre de ordem pública, deve, quando for o caso, por-
tanto, ser conhecida “ex officio”. 

A  circunstância  de  não  ocorrer  uma  das
condições de admissibilidade é suficiente para o julgador “ad quem” não admi-
tir o recurso, o que inviabiliza a continuidade do procedimento.

“In casu”, vê-se que o recurso em análise
não merece prosseguir.

Isto porque o magistrado de base, em con-
sonância com disposição expressa de lei, antes de analisar o pedido liminar,
corretamente determinou a emenda da petição inicial, para o fim de cumprir o
artigo 285-B e parágrafo único do CPC, acrescido pela Lei nº 12.8710/13.   
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Para melhor compreensão acerca da maté-
ria, mister recordar o dispositivo do Digesto Processual Civil que rege a maté-
ria sub exame, “in verbis”:

Art. 285-B.  Nos litígios que tenham por objeto obriga-
ções  decorrentes  de  empréstimo,  financiamento  ou  ar-
rendamento  mercantil,  o  autor  deverá  discriminar  na
petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aque-
las que pretende controverter, quantificando o valor in-
controverso.     

§ 1º O valor incontroverso deverá continuar sendo pago
no tempo e modo contratados. (grifei).

Vê-se que,  nas ações revisionais ajuizadas
após a vigência da suso norma processual, caso dos autos, devem, obrigatori-
amente, serem alinhados pela parte autora da ação, quais os encargos indevi-
dos, com o pagamento da parte incontroversa, no tempo e modo contratados.

Encontra-se encartada às fls.  29/65 destes
autos, a cópia da peça vestibular da ação revisional, na qual, verifica-se, do
registro do protocolo de recebimento, que a demanda foi ajuizada em 24 de
março de 2014, quando já estava em vigor a norma do artigo 285-B do CPC.

As promoventes, ora recorrentes, juntaram,
com a petição inicial, cópia de alguns dos contratos que pretendem revisão.

Como visto no relatório, as autoras alegam
que os encargos aplicados nos contratos firmados são enigmáticos, com o in-
tuito de dificultar o acesso às informações,  sustentando que todas as opera-
ções foram realizadas sem transparência no que pertine às taxas de juros, en-
cargos e comissão de permanência aplicados, causando sérios danos à con-
tratantes.

Infere-se dos presentes autos,  a ausência
de especificação dos encargos que entendem indevidos e a quantificação do
valor incontroverso,  exigência insculpida no artigo 285-B ao Código de Pro-
cesso Civil.

Ou seja, a parte autora não discriminou em
sua petição inicial,  dentre as obrigações contratuais,  aquelas que pretende
controverter,  quantificando  o  valor  incontroverso,  não  havendo,  porquanto,
como o judiciário compreender quais  das  cláusulas  do contrato estão sendo
controvertidas.

Assim, constatado que a petição inicial não
atende às exigências do artigo 285-B do CPC, passa-se a tratar do posiciona-
mento (decisão agravada) adotado pelo magistrado de primeiro grau.
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Acerca  do  tema,  eis  a  lição  do  professor
FREDIE DIDIER JR1 :

O art. 285-B do CPC cria um novo caso de inépcia, que
amplia o rol do parágrafo único do art.  295 do CPC,
embora isso não tenha ficado claro – o texto menciona o
que o autor tem de fazer, mas não disse o que acontece
se ele não cumprir este ônus: “Art. 285-B. Nos litígios
que tenham por  objeto  obrigações  decorrentes  de  em-
préstimo,  financiamento ou arrendamento  mercantil,  o
autor deverá discriminar na petição inicial,  dentre as
obrigações  contratuais,  aquelas  que  pretende  contro-
verter, quantificando o valor incontroverso. Parágrafo
único.  O  valor  incontroverso  deverá  continuar  sendo
pago no tempo e modo contratados.” 

Proposta demanda que tenha por objeto a discussão de
dívida oriunda de empréstimo, financiamento ou arren-
damento mercantil,  cabe ao autor identificar,  precisa-
mente, qual o valor que pretende controverter e qual é a
parcela incontroversa. Ou seja: não basta o pedido de
revisão de dívida, é preciso especificar o que se discute.

Não discriminado este valor, cabe ao juiz determinar a
intimação do autor para que emende a petição inicial;
não retificado o defeito, a petição há de ser indeferida,
por inépcia. (grifei).

À guisa de ilustração, neste mesmo sentido,
também leciona HUMBERTO THEODORO JÚNIOR2, vejamos:

A exigência de especificação da obrigação controverti-
da e da quantificação do “valor incontroverso” assume
o feitio de estabelecimento de um pressuposto processu-
al, que, uma vez descumprido, acarretará a inépcia da
petição inicial (art. 295). Entretanto, não será caso de
seu imediato indeferimento. Caberá, primeiro, a diligên-
cia saneadora preconizada pelo art.  284,  qual  seja,  a
determinação judicial para que a petição seja emendada
ou completada no prazo de dez dias. Se o autor não cum-
prir a diligência, isto é, não apresentar a discriminação
precisa das obrigações questionadas e o demonstrativo
do “valor incontroverso” no prazo que lhe foi assinado,
aí sem, “o juiz indeferirá a petição inicial” (parágrafo
único do art. 284). (grifei).

Percebe-se da  posição dos ilustres doutri-
nadores citados acima, que a decisão agravada que determinou a emenda da
1Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 16ª edição, 2014,  pg. 428/429.
2Curso de Direito Processual Civil, v. 01, 55ª edição, 2014, pg. 404/405.
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petição inicial, no prazo de 10 (dez) dias, para adequação à nova regra inscul-
pida no artigo 285-B do CPC, não merece reparos.

E mais, verifica-se que o presente recurso
não deve ser conhecido, eis que a Lei 9.756/98 introduziu no sistema proces-
sual civil brasileiro o dispositivo constante no artigo 557 que assim preceitua: 

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.” 

A  citada  norma  consagra  a  hipótese  da
negativa  de  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente, prejudicado ou em confronto com jurisprudência dominante do
tribunal doméstico ou superior.

Sobre a temática tratada nestes autos, eis a
jurisprudência pátria:

AÇÃO  ORDINÁRIA.  REVISÃO  DE  CONTRATO  DE
EMPRÉSTIMO.  EMENDA  A  INICIAL.  DETERMINA-
ÇÃO. ART. 285-B , CPC. NÃO ATENDIMENTO. INEP-
CIA MANTIDA. "Descumprida pelo autor a ordem para
emendar a petição inicial, que de fato não atende à exi-
gência do art. 285-B do Código de Processo Civil, con-
firma-se  a  sentença de  indeferimento".  (TJ-MG -  AC:
10145130437117001 MG ,  Relator:  Alberto  Henrique,
Data de Julgamento: 20/03/2014, Câmaras Cíveis / 13ª
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 28/03/2014).

E,

PETIÇÃO INICIAL - Ação revisional de contrato de mú-
tuo - Emenda determinada para que os autores apontem
os contratos e as cláusulas que pretendem rever e tra-
gam os instrumentos contratuais - Exigência lícita por
força do disposto no artigo 285-B, do Código de Proces-
so Civil - Recurso não provido.  Visualizar Texto Com-
pleto Ementa: VALOR DA CAUSA - Ação revisional de
contrato  de  mútuo  -  Valor  que  deve  corresponder  ao
proveito econômico pretendido pelo autor - Situação em
que o valor atribuído à causa está longe de corresponder
ao que se estima como sendo a expressão econômica do
litígio - Recurso não provido. (TJSP - Agravo de Instru-
mento 20213289820138260000 - São Paulo - 19ª Câma-
ra de Direito Privado - Relator Ricardo Pessoa de Mello
Belli  -  14/10/2013  -  Votação:  Unânime  -  Voto  nº:
17039).
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Assim,  observa-se  que  a  tese  perfilhada
pelo  presente  recurso  é manifestamente improcedente,  uma vez  que restou
constatado dos autos que a petição inicial da ação não atende às exigências
do artigo 285-B do CPC, sendo acertada a decisão hostilizada que determinou
às autoras a emenda da exordial.

“Ex  positis”,  sendo  o recurso
manifestamente improcedente, amparado no art. 557, “caput”, do CPC, NEGO
SEGUIMENTO ao presente agravo de instrumento.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 02 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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