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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Terminativa
Apelação Cível nº. 0000190-23.2013.815.0451

Apelante: Maria Emília de Oliveira Santos – Advs.:  Giuseppe Fabiano do
Monte Costa (OAB-PB nº 9.861) e Edjunior Ferreira de Medeiros (OAB-PB
nº 16.170).   

Apelada: Crefisa S/A – Crédito, Financiamento e Investimentos –  Leila
Mejdalani Pereira  (OAB/SP 128.457). 

EMENTA: –   AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  CLÁUSULA  CONTRATUAL  C/C
OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR
DANOS  MORAIS  COM  PEDIDO  DE  TUTELA
ANTECIPADA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO
FEITO  SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO,
ACOLHENDO A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA
INICIAL, COM BASE NA SÚMULA 381 DO STJ
E COM FULCRO NOS ARTS. 267, I, 285-B E
295,  I,  TODOS  DO  CPC/1973.  APELO –
CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  CONSIGNADO-
ALEGAÇÃO  GENÉRICA  DE  ABUSIVIDADE  NA
COBRANÇA  DE  JUROS-   RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  A  SÚMULA  281  DO  STJ-
SEGUIMENTO  NEGADO.  APLICAÇÃO  DO
ART.  557  DO  CPC/73  VIGENTE   À  ÉPOCA.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº 02 DO STJ.

-Súmula 381 do STJ:

“Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao  julgador
conhecer, de ofício, a abusividade das cláusulas”.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  APELAÇÃO CÍVEL interposta  por  Maria
Emília de Oliveira Santos hostilizando a sentença  (fls. 164/167), que
nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual
C/C  Obrigação  de  Fazer  e  Indenização  por  Danos  Morais  com
Pedido  de  Tutela  Antecipada manejada  contra  a  Crefisa  S/A  –
Crédito, Financiamento e Investimentos, julgou extinto o feito sem
resolução do mérito,  acolhendo a preliminar de Inépcia da Inicial,  com
base na Súmula 381 do STJ e com fulcro nos arts. 267, I, 285-B e 295, I,
todos do CPC/1973.   

Inconformada,  a  Apelante  aduz,  em  suas  razões
recursais  (fls.  171/173)  o  seguinte:  “que  constou  na  inicial  pontos
objetivos  e  evidentes  dos  danos  provocados  contra  a  autora,  pois  a
demandada praticou cobranças que superam o dobro do valor ofertado no
empréstimo  consignado  (R$250,00).  Que  o  que  foi  pleiteado  foi  a
suspensão  das  cobranças  do  empréstimo  consignado,  a  retirada  da
negativação do nome da Apelante dos órgãos de proteção ao crédito, bem
como, a consequente indenização pelos danos sofridos”.

Sustenta ainda que não pleiteou revisão de contrato e
sim abuso de cobrança que tornou a dívida impagável. 

Ao final, pugna pela reforma da sentença para que seja
a  Apelada  condenada  a  retirar  o  nome  da  Apelante  dos  cadastros
negativos de crédito, bem como, ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais. 

A Agravada apresentou contrarrazões (fls. 176/190).

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça
lançou parecer, opinando pela manutenção da sentença e desprovimento
do recurso (fls. 197/200). 

É o relatório.
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DECIDO

A  sentença  julgou  extinto  o  feito  sem  resolução  do
mérito, pela inépcia da inicial, fundamentando conforme o art. 285-B do
CPC  de  1973  que  nos  litígios  que  tenham  por  objeto  obrigações
decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o
autor  deverá  discriminar  na  petição  inicial,  dentre  as  obrigações
contratuais,  aquelas  que  pretende  controverter,  quantificando  o  valor
incontroverso.

Consignou ainda que a petição inicial era inepta, pois
não especificou objetivamente qual  a irregularidade que eventualmente
teria ocorrido no contrato, assim como afrontava a Súmula 381 do STJ:
“Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, a abusividade das

cláusulas”.

Importante  salientar  que  a  sentença  combatida  (fls.
164/167) foi publicada no Diário da Justiça no dia 09 de março de 2015,
logo, antes da entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015, que
ocorreu em 18 de março de 2016. 

Dessa  forma,  deve-se  aplicar  a  norma  vigente  na
época,  Código  de  Processo  Civil  de  1973,  bem  como  toda  a
jusrisprudência aplicada naquela época, à luz do Enunciado Administrativo
nº. 2 do STJ, que assim preceitua: 

Enunciado administrativo n. 2
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.  
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 Nesse passo o art. 557, do CPC/1973, assim dispõe:

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. 

No caso, no que pesem os argumentos da Apelante de
que não pleiteou na inicial revisão de cláusula contratual, percebe-se da
sua causa de pedir e pedido que requereu a declaração de abusividade do
contrato no que concerne a aplicação de juros aplicado no empréstimo
consignado,  item  “f”  do  pedido,  além  de  danos  materiais  (juros  que
entende abusivos) e morais, em virtude de supostas abusividades.

Entretanto,  nota-se  que  a  Postulante/Apelante  não
especifica  objetivamente  em  que  consiste  tais  abusividades,  qual
percentual  de  juros  encontra-se  abusivo,  em  que  consiste  os  danos
materiais ou morais, fazendo o pedido de forma genérica para que o juízo,
de ofício, corrija eventuais cobranças indevidas. 

Desse  modo,  entendo  que  o  caso  se  coaduna
perfeitamente com o disposto na Súmula 381 do STJ, que assim dispõe:

“Nos  contratos  bancários,  é  vedado  ao
julgador conhecer, de ofício, a abusividade das
cláusulas”.

Bem como, nota-se que a Apelante não cumpriu com o
que determina o art. 285-B, do CPC/1973, in verbis:

Art.  285-B.  Nos  litígios  que  tenham  por  objeto
obrigações  decorrentes  de  empréstimo,
financiamento  ou  arrendamento  mercantil,  o  autor
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deverá  discriminar  na  petição  inicial,  dentre  as
obrigações  contratuais,  aquelas  que  pretende
controverter, quantificando o valor incontroverso.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  no  art.  557  do
CPC/1973  e  Súmula  381  do  STJ,  NEGO  SEGUIMENTO AO  APELO,
mantendo-se a sentença em todos os termos. 

João Pessoa, 25 de agosto de 2017.

P.I. 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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