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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032343-57.2009.815.2001
ORIGEM: 6ª Vara Cível da Comarca da Capital
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado, em 
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: José Cicero da Silva
ADVOGADO: Edesus Barbosa Galdino (OAB/PB 13.330) 
APELADO: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
ADVOGADOS: Elísia Helena de Melo Martini (OAB/PB 1853-A) e 
Henrique José Parada Simão (OAB/PB 221.386-A)

APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  REVISIONAL  DE  CONTRATO  C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL. RECONHECIMENTO
DE  OFÍCIO DE ERROR  IN  PROCEDENDO. SENTENÇA  QUE
ACOLHEU PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA DO
OFERECIMENTO DE PRAZO PARA EMENDA.  INOBSERVÂNCIA
DO COMANDO DO ART. 284 DO CPC/73. SENTENÇA ANULADA.
RECURSO APELATÓRIO PREJUDICADO. 

- O Magistrado, antes de indeferir a exordial e extinguir o feito
sem resolução de mérito, deve oportunizar ao autor a emenda
à inicial,  consoante dispõe o art. 284 do CPC/73, aplicável à
espécie.

- Não observada tal providência, deve ser anulada a sentença,
ex officio, tornando prejudicada a análise do recurso apelatório
(art. 932, III, do NCPC).

Vistos etc.
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JOSÉ CICERO DA SILVA recorreu da sentença (f. 264/267) do
Juiz da 6ª Vara Cível da Capital, proferida nos autos da ação revisional de
contrato  ajuizada  em  face  de  AYMORÉ  CRÉDITO,  FINANCIAMENTO  E
INVESTIMENTO S/A, que acolheu a preliminar de inépcia da inicial,
pela  impossibilidade  de  revisão  genérica  do  contrato, extinguindo  o
feito sem resolução de mérito, nos moldes do art. 267, I, do CPC/73,
condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios,
estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a ressalva de ser
beneficiário da justiça gratuita. 

Nas razões apelatórias (f. 272/274) o autor busca a reforma
da sentença, pois, a despeito do entendimento emanado do Juiz de 1º
grau, requereu em sua exordial a produção de prova por perícia contábil e
especificou o valor total que entendia ser indevido (R$ 6.143,00). Por fim,
roga o provimento do recurso e a anulação da sentença combatida.

Contrarrazões às f. 277/303.

Parecer Ministerial pelo provimento do recurso (f. 316/320).

É o relatório.

DECIDO.

Ab initio, destaco que no julgamento do presente recurso serão
consideradas as regras do Código de Processo Civil de 1973, uma vez que
a sentença foi publicada em 29/01/2016 (f. 268v),  antes da vigência do
CPC/2015. 

Nesse sentido, eis o que dispõe o Enunciado Administrativo
nº 2 do STJ: “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a decisões publicadas  até 17 de março de 2016)  devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça.”

A sentença deve ser anulada diante da constatação de error in
procedendo.  

Conforme relatado, a Juíza de base considerou inepta a petição
inicial, e extinguiu o feito sem resolução de mérito (artigos 267, I, c/c 295,
I, do CPC/73), pois reputou genérico o pedido realizado pelo autor desta
ação revisional de contrato bancário, o que é vedado pela jurisprudência
pátria.
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Entretanto,  antes de indeferir a petição exordial e extinguir o
feito sem resolução de mérito, pelo reconhecimento de inépcia da inicial, o
Magistrado deve oportunizar ao autor da lide que a emende, consoante
dispõe o art. 284 do CPC/73, in verbis:

Art. 284 - Verificando o juiz que a petição inicial não preenche os
requisitos exigidos nos arts. 282 e 283, ou que apresenta defeitos e
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de  mérito,
determinará que o autor a emende, ou a complete, no prazo de 10
(dez) dias.

Nesse sentido, trago julgados, inclusive desta Corte de Justiça,
que seguem o mesmo raciocínio:

APELAÇÕES.  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  PEDIDO  GENÉRICO.
NECESSIDADE DE  DELIMITAÇÃO.  INÉPCIA  DA INICIAL.  FALTA  DE
DETERMINAÇÃO DE EMENDA. ARTIGO 321, DO CPC. NULIDADE DO
PROCESSO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  RECURSO  PREJUDICADO.
(TJPB -  Processo nº 0027155-49.2010.815.2001,  4ª  Câmara Cível,
Relator: Des. JOÃO ALVES DA SILVA, julgado em 28-11-2016). 

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  DE
CONTRATO. PETIÇÃO INICIAL INÉPTA. INDEFERIMENTO. PROCESSO
EXTINTO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  AUSÊNCIA  DE
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA EXORDIAL. DESCUMPRIMENTO DO
ART.284  DO  CPC/73.  ERROR  IN  PROCEDENDO.  OCORRÊNCIA.
SENTENÇA ANULADA. APELO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Com efeito, antes de indeferir a exordial e extinguir, sem
resolução  de  mérito,  a  ação,  o  magistrado  deveria  ter
determinando a emenda da petição, o que não aconteceu. 2.
Assim, resta configurado error in procedendo, ante descumprimento
do art. 284 do CPC/73, razão porque a sentença deve ser anulada e o
apelo encontra-se prejudicado, não podendo ser conhecido.  (TJPB -
Processo  nº  0079320-05.2012.815.2001,  Relator:  Des.  JOSÉ
AURÉLIO DA CRUZ, julgado em 06-12-2016).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 739-
A, § 5º, DO CPC.  OCORRÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MEMÓRIA
DE CÁLCULO.AUSÊNCIA.  INÉPCIA DA INICIAL DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE REGULARIZAÇÃO MESMO APÓS O PRAZO
PARA  EMENDA  DA  INICIAL.PRECEDENTES.1.  Esta  Corte  possui
entendimento no sentido de que a falta de apresentação de memória
de cálculo acompanhando a petição inicial de embargos  a  execução,
conforme  determina  o  art.  739-A,  §5º  do  CPC,  conduz  a  uma
hipótese  de inépcia da petição inicial dos embargos (art.  739,  II,
do  CPC),  de  modo  que  é necessário que o juízo conceda,  antes
da extinção, prazo para a regularização do processo, nos  termos  do
art.  284  do  CPC.  Precedentes:  REsp  1275380/MS,  Rel.  Ministra
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Nancy   Andrighi,   Terceira   Turma,   DJe   23/04/2012;   REsp
1248453/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe  31/05/2011.2.   No   caso   dos   autos,   a  acórdão  recorrido
transcreveu trecho da sentença  no  ponto  em  que se afirmou que
"apesar de intimada para emendar  a  inicial,  a  embargante  limitou-
se  a  tecer  alegações genéricas  com base em legislação referente
ao sistema cumulativo ao qual  não pertence, sem apontar os valores
e identificar as deduções de  ICMS  que  entende  devessem  ter
ocorrido mediante a juntada de planilha  de  cálculo  demonstrando
o  excesso  de execução". Dessa forma,  é  de  se  reconhecer a
violação ao art. 739-A, § 5º do CPC, para  declarar  a inépcia da
petição inicial dos embargos (art. 739, II,  do  CPC),  não suprida
após  a  intimação  para  emenda  da  inicial,  nos  termos  da
jurisprudência desta Corte.3.  Agravo regimental  não provido. (STJ,
AgRg  no  REsp  1560479/RS,  Relator:  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2015, publicado em
DJe 09/12/2015).

Analisando detidamente os autos, observo que não houve, em
nenhum momento, despacho do juízo de 1º grau determinando a emenda
da inicial. 

Isso posto, reconhecendo a existência de error in procedendo,
anulo a sentença,  de ofício, julgando prejudicada a apelação, a
teor do art. 932, III, do CPC/2015, determinando o retorno dos autos à
origem, para que o Juízo a quo determine a emenda da exordial e o feito
siga seu itinerário natural. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de dezembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator
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