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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  REPETIÇÃO  DE
INDÉBITO.  CONTRATO.  FINANCIAMENTO
BANCÁRIO. PEDIDO  GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO  DE  OFÍCIO.
INÉPCIA  DA  INICIAL.  AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIZAÇÃO  DA  EMENDA  DA  INICIAL.
DECISÃO  MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE  DO  ART.
932,  III,  DO  NCPC.  DESCONSTITUIÇÃO  DA
SENTENÇA. 

– Nos  termos  do  disposto  no  art.  285-B,  do
CPC, nas ações que tenham por objeto obrigações
decorrentes  de  empréstimos,  financiamento  ou
arrendamento mercantil,  o autor deverá discriminar
na inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas
que  pretende  controverter,  quantificando  o  valor
incontroverso. 

– Mister salientar a impossibilidade da extinção
da ação pela inépcia da inicial, sem que o juízo “a
quo” oportunize a devida emenda, nos termos do art.
284 do CPC,

Vistos etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Elizabeth  Maria

Bandeira de Lima irresignada com a Sentença proferida pelo Juiz da 10ª Vara

Cível  da Capital  que julgou improcedente  a Ação de Repetição de Indébito
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proposta em face do Banco Santander (Brasil) S/A.

Nas razões de fls. 92/104, a Apelante reiterou a possibilidade

de  revisão  de  contrato  com  a  decretação  da  ilegalidade  das  cláusulas

contratuais consideradas abusivas e que oneram e causam desequilíbrio no

contrato de financiamento bancário pactuado frente a Instituição Financeira. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 108/127.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do

Recurso Apelatório (fls.180/185).

É o relatório.

DECIDO

Inicialmente,  cabe  referir  que,  nos  termos  do  art.  14,  do

CPC/2015,  a  norma  processual  não  retroagirá,  sendo  respeitados  os  atos

processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da

norma revogada:

Art.  14.  A  norma  processual  não  retroagirá  e  será
aplicável  imediatamente  aos  processos  em  curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada.

 

Dessa forma, aplicam-se ao presente processo as disposições

constantes  do  CPC/1983,  em  vigor  quando  do  ajuizamento  da  Ação,  da

prolação da Sentença e da interposição deste Recurso.

Pois bem.

O  juízo  de  origem  julgou  improcedente  a  demanda  com

resolução de mérito, por considerar a petição inicial genérica, uma vez que a

parte  autora  não  indicou  as  cláusulas  contratuais  que  pretendia  revisar,

limitando-se a postular a revisão do contrato sem especificar os encargos.
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Assim, conforme se depreende dos artigos 282  e 285-B, ambos

do CPC/1973, cumpre à parte Autora indicar de forma precisa, na inicial, qual

contrato pretende revisar e as cláusulas, uma vez que o pedido formulado deve

ser certo e determinado. 

Isto porque, não se pode dar guarida a pretensões genéricas

expostas em petições feitas em massa, sem que o nobre procurador da parte

sequer se dê ao trabalho de verificar qual as cláusulas que entende abusivas.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. REVISÃO
DE  CONTRATO.  PEDIDO  GENÉRICO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  DE  OFICIO.
INOVAÇÃO  RECURSAL.  DOS  JUROS
REMUNERATÓRIOS. Tratando-se de inovação recursal,
o  recurso  não  deve  ser  conhecido  neste  ponto.
DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. Impossibilidade de apreciar
cláusulas contratuais sem pedido expresso da parte que
as  delimite  para  possibilitar  eventual  declaração  de
abusividade.  Entendimento  da  Súmula  381  do  STJ.
APELO  NÃO  CONHECIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70063533830, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Roberto  Sbravati,  Julgado  em
26/03/2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIO  JURÍDICO  BANCÁRIO.
MÚTUO  BANCÁRIO.  AÇÃO  REVISIONAL.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL, EM QUATRO
OPORTUNIDADES  DISTINTAS.  CAUSA DE  PEDIR  E
PEDIDO  GENÉRICOS.  INDEFERIMENTO  DA INICIAL
MANTIDO. Inicial  genérica.  Ausência  de referência aos
contratos  alcançados  pela  pretensão,  valores,  juros  e
encargos reputados abusivos. Impossibilidade de revisão
de ofício. Súmula 381, STJ. Determinação à emenda em
três oportunidades distintas. Desatendimento. Nos termos
do  disposto  no  art.  285-B,  do  CPC,  nas  ações  que
tenham  por  objeto  obrigações  decorrentes  de
empréstimos, financiamento ou arrendamento mercantil,
o autor deverá discriminar na inicial, dentre as obrigações
contratuais,  aquelas  que  pretende  controverter,
quantificando  o  valor  incontroverso.  Intimação da parte
para  emendar,  com  indicação  pela  Julgadora  do  que
deveria ser adequado, sem atendimento pelo acionante,
que expôs de forma genérica as contratações a serem
revisadas,  além  de  condicionar  a  sua  aplicação  a
possível  constatação  de  abusividade  das  cláusulas  a
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serem  revisadas.  Sentença  de  extinção,  com
indeferimento da inicial mantida. APELO DESPROVIDO.
(Apelação  Cível  Nº  70063050595,  Vigésima  Quarta
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge
Alberto Vescia Corssac, Julgado em 28/01/2015) 

Contudo, mister salientar a impossibilidade da extinção da Ação

pela inépcia da inicial, sem que o juízo “a quo” oportunize a devida emenda,

nos termos do art. 284 do CPC, 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.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir  a diligência, o
juiz indeferirá a petição inicial.” 

Somente  após  intimada  e  não  cumprida  a  diligência,  o  Juiz

indeferirá a petição inicial.

Cito precedentes sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO. A oportunização de emenda à
inicial disposta no art. 284 do CPC é cabível nos casos
em que a petição inicial não está devidamente instruída,
visando evitar a extinção do feito nos termos do art. 267,
I, do CPC. Se devidamente intimado, o autor não cumpre
com  o  determinado  pelo  juízo  a  quo,  não  resta  outra
alternativa que não seja o indeferimento da inicial diante
da  inércia  da  parte.  Ademais,  mostra-se  despicienda  a
intimação  pessoal  da  parte  para  o  atendimento  ao
comando judicial, pois a hipótese prevista no dispositivo
legal elencado não se amolda ao previsto no art. 267, §
1º, do CPC. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº
70059960856, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de
Justiça  do  RS,  Relator:  Roberto  Sbravati,  Julgado  em
17/07/2014)

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
VIOLAÇÃO DO ART. 284 DO CPC.
INOCORRÊNCIA.  INTIMAÇÃO  DA  CEF  PARA
EMENDAR A INICIAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
NO  PRAZO  ESTIPULADO  PELO  JUÍZO.  INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL.  CONSEQÜÊNCIA. 1.  O art.  284 do
CPC, prevê que, "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
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dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor
a emende, ou a complete,  no prazo de 10 (dez) dias".
Mas,  segundo  o  p.  único  do  mesmo  dispositivo,  se  o
autor não sanar a irregularidade, o processo será extinto.
2. O indeferimento da petição inicial,  quer por força do
não-preenchimento  dos  requisitos  exigidos  nos  artigos
282 e 283 do CPC, quer pela verificação de defeitos e
irregularidades  capazes  de  dificultar  o  julgamento  de
mérito, reclama a concessão de prévia oportunidade de
emenda  pelo  autor.  Precedentes.  3.  Entretanto,  na
hipótese  dos  autos,  constata-se  que  a  recorrente  foi
intimada a emendar a inicial, nos termos dos arts. 284 e
282,  inc.  II,  ambos  do  CPC,  a  fim  de  que  fosse
apresentado o endereço dos requeridos. Contudo, deixou
a  CEF  transcorrer  o  prazo  legal  sem  atender  à
determinação do juízo (fl.  14). 4. É do autor o ônus de
indicar a qualificação e o respectivo endereço da parte
constante  do polo  passivo,  requisito  este  indispensável
da petição inicial,  cujo não atendimento acarreta a sua
inépcia.  5.  Recurso  especial  não  provido.  (REsp
1235960/RJ,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2011,
DJe 13/04/2011)

No caso em tela, o magistrado singular, ao final da instrução,

lançou Sentença, sem ter oportunizado a emenda da inicial pela parte autora,

razão  pela  qual  deve  ser  desconstituída  a  Sentença,  oportunizando-se  a

emenda com a intimação da parte adversa.

Acrescente-se, ao final, que a desconstituição do julgado, pois,

se  dá  por  fundamentos  diversos  aos  defendidos  no  Recurso  de  Apelação,

razão pela qual resta ele prejudicado.

Com essas considerações,  nos  termos  do  art.  932,  III,  do

NCPC, DESCONSTITUO a Sentença, a fim que seja determinada a emenda da

inicial, restando prejudicado o Recurso de Apelação.

Publique-se e Intimem-se.

João Pessoa,    de junho de 2016.

Juiz convocado Aluízio Bezerra Filho
                           Relator
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