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Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Claudiana  Francisca  Cavalcanti  Monteiro –  Adv.  Raphael  Farias 
Viana Batista

Apelado: Banco do Brasil S/A – Adv. Louise Rainer Pereira Gionédis

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVISIONAL  DE  CONTRATO.  AUSÊNCIA 
DO  INSTRUMENTO  PACTUADO  NOS  AUTOS.  DOCUMENTO 
INDISPENSÁVEL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  REVISÃO. 
ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE OFÍCIO. 
- O contrato ajustado pelas partes é indispensável para a sua 
revisão em juízo. 
- Na ausência de documento indispensável à propositura da 
demanda, deve ser dada oportunidade de emendar a inicial. 

RELATÓRIO

Trata-se  de  APELAÇÃO  CÍVEL  interposta  por  Claudiana 
Francisca Cavalcanti Monteiro, hostilizando sentença proveniente  do Juízo  da 
4ª Vara Mista da Comarca de Patos, prolatada nos autos da AÇÃO REVISIONAL 
DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, movida contra o Banco do Brasil 
S/A, ora apelado.

Na decisão singular (fls. 70/73), o magistrado a quo julgou 
improcedente o pedido autoral, por entender expressa e legal  a capitalização 
de  juros.  Outrossim,  condenou  a demandante  ao  pagamento  de  custas  e 
honorários advocatícios, permanecendo a exigibilidade suspensa nos termos da 
Lei nº 1.060/50.

Nas  razões  recursais  (fls.  78/88),  a  recorrente  pediu  o 
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provimento do apelo, para declarar a ilegalidade da capitalização dos juros do 
contrato  firmado,  condenar  o  recorrido  à  repetição  do  indébito  da  quantia 
indevidamente paga bem como aos ônus de sucumbência.

Nas  contrarrazões  (fls.  93/100),  o  recorrido  requereu  o 
desprovimento da apelação para manter a sentença guerreada incólume. 

Instada a se manifestar (fl.  105), a Procuradoria de Justiça 
opinou pela  anulação  da  sentença,  de  ofício,  com o  retorno  dos  autos  ao 
primeiro  grau,  para  a  devida  instrução  do  feito  e  enfrentamento  das 
insurgências da parte autora (fls. 108/111).

É o relatório.

D E C I D O

Compulsando detidamente o caderno processual, verifica-se 
que  não  consta  cópia  do  contrato  firmado  entre  as  partes,  fato  que 
impossibilita a análise acerca da legalidade ou não de suas cláusulas.

Assim,  constata-se  que  a  ausência  do  instrumento 
contratual  no  feito  acarreta  a  extinção  do  processo  sem  a  apreciação  do 
mérito, porquanto é documento indispensável à revisão do ajuste pactuado. 

Nesse sentido, importa colacionar os julgados a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS 
CONTRATUAIS  -  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO 
INDISPENSÁVEL  À  PROPOSITURA  DA  AÇÃO  - 
HIPÓTESE  DE  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  - 
POSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. 
-  É  possível  o  ingresso  de  ação  de  revisão  de  contrato 
bancário, com pedido incidental de exibição de documento, 
haja vista que se trata o contrato encetado pelas partes de 
documento comum, cuja exibição tem fundamento legal nos 
preceitos  dos  artigos  355  e  seguintes  do  CPC.  (AC 
1.0672.09.377959-9/001, 17a CaCiv/TJMG, rel. Des. Luciano 
Pinto, p. 08/05/2009). [negritei]
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL. 
AUSÊNCIA  DO  CONTRATO.  DOCUMENTO 
INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA AÇÃO. SENTENÇA 
ANULADA DE OFÍCIO. Na ação em que se pretende a 
revisão  de  contrato  bancário,  com  a  decretação  de 
nulidade de cláusulas, é evidente que o instrumento da 
pactuação  é  documento  indispensável.  Sem  que  o 
contrato  seja  juntado  aos  autos,  não  há  como  se 
analisar o pedido de revisão da avença. V. V. - Na ação 
revisional  de  contrato  bancário,  tratando-se de documento 
comum,  é  admissível  a  formulação  de  pedido  de  exibição 
incidental do contrato. Inteligência do art. 355 e seguintes do 
CPC.  -  (TJMG.  Décima  Quarta  Câmara  Cível.  Rel.  Des. 
Estevão  Lucchesi.  Data  do  julgamento:  02/02/2012). 
[negritei]

Logo,  não  obstante  a  imprescindibilidade  da  juntada  do 
contrato objeto da presente demanda ao processo, a apelante não foi intimada 
para emendar a inicial, na forma do art. 284 do CPC, e, por isso, deve ser dada 
oportunidade para a regularização. 

Com essas  considerações,  CONHEÇO DO RECURSO PARA, 
DE OFÍCIO, ANULAR A SENTENÇA, a partir do recebimento da inicial, devendo 
os autos  retornarem  ao primeiro grau  de jurisdição, para a devida instrução 
processual e o enfrentamento das insurgências da parte autora.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 10 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R

MSO
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