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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA
INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
CONSIDERADOS  ESSENCIAIS  À  PROPOSITURA
DA  AÇÃO.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. IRRESIGNAÇÃO DO
AUTOR.  REGRA  PREVISTA  NO  ART.  284  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  DE  1973.  NÃO
OBSERVÂNCIA  PELO  JUIZ  A  QUO.
AUTORIZAÇÃO  PARA  EMENDA  DA  INICIAL.
MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO.

- Conforme art. 284, do Código de Processo Civil de
1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação, se
verificado  que  a  petição  inicial  não  preenche  os
requisitos  exigidos  nos  arts.  282  e  283,  ou  que
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apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de
dificultar  o  julgamento  de  mérito,  deverá  ser
possibilitado que o autor a emende ou a complete,
sendo certo que o indeferimento da inicial somente
ocorrerá se não cumpria diligência determinada pelo
Juiz no prazo assinalado.

- Considerando não ter sido oportunizado ao autor
sanar o vício que levou a extinção do processo sem
julgamento  do  mérito,  a  saber,  ausência  de
documentos  considerados  essenciais  para  a
propositura da ação, deve ser anulada a sentença e
determinado o retorno dos autos ao Juízo a quo, a fim
de possibilitar a parte interessada proceder à emenda
da inicial, acostando a documentação pertinente.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, prover a apelação para anular a sentença.

Itaú Unibanco  S/A  propôs  Ação de  Cobrança, em
face de Josenildo da Silva, alegando ter celebrado, no dia 04/09/2001, contrato com o
promovido  por  meio  do  Cartão  de  Crédito  Hipercard  PF,  operação  nº  18016  e
contrato nº 1375521430000, sendo que o réu não pagou o débito com vencimento no
dia 17/08/2011, no valor de R$ 53.382,82 (cinquenta e três mil trezentos e oitenta e
dois reais e oitenta e dois centavos), tampouco demonstrou interesse na resolução do
impasse  pelas  vias  extrajudiciais.  Requereu,  diante  do  panorama  apresentado,  a
condenação do réu ao pagamento da dívida devidamente atualizada.
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Determinação de emenda da inicial, a fim de acostar
cópia  do  contrato  mencionado  e  ser  procedida  à  notificação  extrajudicial  do
promovido, fl. 32.

Petitório  do  autor,  fl.  34/36,  alegando  não  existir
contrato físico e defendendo, a um só tempo, que a documentação acostada atende as
exigências para fins de ajuizamento da ação.

Decisão  acolhendo  a  emenda  e  determinando  a
citação da parte promovida fl. 37.

Contestação,  fls.  39/50,  postulando  a  gratuidade
judiciária e alegando, preliminarmente, carência de ação por inépcia da inicial, tendo
em vista não haver encartado aos autos cópia do contrato assinado ou demonstrativo
indicando  a  evolução  do  débito,  e  defendendo,  no  mérito,  a  improcedência  do
pedido, sob o argumento de não comprovação da origem do débito.

O  autor  não  impugnou  a  contestação,  conforme
certidão de fl. 52/V, acostando, por petição, documentos, fls. 55/83.

O Juiz de Direito a quo julgou extinto o processo sem
resolução do mérito, nos seguintes termos, fls. 91/94:

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO o processo sem
resolução de mérito,  nos termos do art.  485,  IV,  do
NCPC e CONDENO o autor ao pagamento das custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  que  fixo  em
10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado,  o  Itaú  Unibanco  S/A interpôs
APELAÇÃO,  fls.  97/102,  alegando  o  descabimento  da  extinção  do  processo  sem
resolução do mérito, uma vez que não existe contrato físico assinado, já que o feito
trata  de  cobrança  de  débito  de  cartão  de  crédito.  Argumenta,  outrossim,  que  a
documentação  acostada,  a  saber,  a  proposta  de  abertura  de  conta  e  faturas
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demonstrando a utilização da quantia cobrada, comprovam a relação jurídica entre
as partes, conforme exigência do art. 373, I,  do Código de Processo Civil. Postula,
subsidiariamente, a anulação da sentença por violação ao princípio da não surpresa e
do devido processo legal. Requer, por fim, caso mantida a sentença, a redução dos
honorários advocatícios.

Contrarrazões,  fls.  116/120,  refutando  as  razões
recursais e postulando a manutenção da sentença.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

O desate da controvérsia reside em verificar o acerto
ou não  do  pronunciamento  judicial  de  fls.  91/94,  por  meio  do  qual  o  Juiz  a  quo
acolheu a preliminar de inépcia da inicial suscitada na contestação, para declarar a
extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do
Novo Código de Processo Civil.

O  correto  exame  da  questão  posta  a  desate  exige
breve relato dos fatos ocorridos na demanda.

Consoante relatado, a hipótese vertente trata de ação
de cobrança de suposto saldo devedor de cartão de crédito, o qual não teria sido
adimplido pelo demandado.

O  Magistrado  a  quo determinou  ser  realizada
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emenda da inicial,  a  fim de se proceder,  além da juntada aos autos de cópia do
contrato  firmado  entre  as  partes,  à  notificação  extrajudicial  da  parte  promovida,
tendo  a  parte  autora,  por  meio  do petitório  de  fls.  34/36,  alegado que o  tipo  de
contratação  não  gera  contrato  físico  e  defendendo que  a  documentação  acostada
atende os requisitos necessários à propositura da demanda.

Decisão à fl. 37, acolhendo a emenda e determinando
a citação da parte.

Em sede de contestação, a parte promovida alegou,
entre outros argumentos, a inépcia da inicial, sustentando a ausência de documentos
essenciais ao ajuizamento da ação de cobrança.

O  Juiz  a  quo acolheu  a  preliminar  e  decretou  a
extinção do processo sem resolução do mérito, por considerar a inicial inepta, já que
ausentes documentos considerados essenciais ao ajuizamento da ação.

O  cenário  apresentado  revela,  a  meu  ver,  que  a
sentença merece reparos.

Isso porque, em se tratando de ação de cobrança de
débito de cartão de crédito,  é indispensável,  para constituição e desenvolvimento
válido do processo, não apenas prova da existência do contrato, mas, também, do
demonstrativo  esclarecendo  e  detalhando  a  apuração  e  a  evolução  do  débito,
documentos considerados essenciais à propositura da demanda.

Nesse sentido é a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS
BANCÁRIOS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CARTÃO
DE  CRÉDITO  PETIÇÃO  APENAS  COM
EVOLUÇÃO  DO  SALDO  DEVEDOR.  AUSÊNCIA
DE  DOCUMENTOS  INDISPENSÁVEIS  À
PROPOSITURA DA AÇÃO.  A inicial  de  ação  de
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cobrança  de  saldo  devedor  de  cartões  de  crédito
dever  vir  instruída  com  o  contrato  padrão  e  o
demonstrativo  de  evolução  do  débito.  In  casu,
ausente o contrato padrão mesmo após a intimação
da  parte  autora  para  emendar  a  inicial,  é  de  ser
mantida a sentença de extinção do feito, com fulcro
nos arts. 283, 284, parágrafo único c/c  art. 267, I do
CPC.  NEGADO  PROVIMENTO  AO  RECURSO.
(TJRS;  Apelação  Cível  nº  70056902638,  23ª  Câmara
Cível,  Rel.  Ana  Paula  Dalbosco,  julgamento  em
29/04/2014, DJ 07/05/2014). 

Esse,  inclusive,  foi  o  fundamento  utilizado  pelo
Magistrado sentenciante para indeferir a inicial, consoante se vê do seguinte excerto
do decisum hostilizado, fl. 93:

Já  está  assente  na  jurisprudência  que  a  petição
inicial  da ação de cobrança de dívida oriunda da
utilização  de  cartão  de  crédito,  tanto  pelo
procedimento  comum  como  pelo  procedimento
monitório,  deve  vir  acompanhada  da  prova  do
contrato e, também, do demonstrativo esclarecedor
da  formação  do  débito,  com  todo  o  seu
detalhamento.  A  inexistência  desses  elementos,
configura falta de causa de pedir e torna inepta a
petição inicial, de acordo com o art. 295, parágrafo
único,  I,  do  CPC  de  1973,  vigente  na  época  do
ajuizamento desta ação, como à luz do art. 330, §1°,
I, do CPC de 2015.
Ao autor foi dada a oportunidade de sanar o defeito
com  a  emenda  da  petição  inicial  que  lhe  foi
determinada.  Não  o  fez.  Mesmo  assim,  foi
determinado o prosseguimento do feito. Depois da
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contestação autor ainda teve oportunidade de juntar
documentos necessários à prova da contratação e da
formação  da  dívida,  com  o  detalhamento  dos
lançamentos  da  fatura,  que  geraram  o  saldo
devedor  e  à  consolidação  do  montante  devido  a
partir  da  composição  feita  com  a  aplicação  exata
dos  encargos  contratuais.  Entretanto,  os
documentos  que  veio  a  juntar,  como  visto,  são
imprestáveis  para  tal  finalidade.  Logo,  o  defeito
permanece.  Embora  não  tenha  sido  indeferida  de
plano, o reconhecimento da inépcia da inicial pode
ser  feito  nesta  oportunidade,  por  ser  matéria  de
ordem pública. Trata-se de pressuposto processual
de constituição e desenvolvimento válido e regular
do processo.

Nessa senda, verifica-se que a regra do art. 284 do
Código de Processo Civil de 1973, vigente ao tempo do ajuizamento da ação, não foi
observada em primeiro grau, pois não oportunizado ao apelante juntar documentos
considerados essenciais à propositura da ação. Eis o dispositivo legal em referência:

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.

Referida  regra  restou  reproduzida  no  art.  321  do
atual Código de Processo Civil, que traz o seguinte teor:
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Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche  os  requisitos  dos  arts.  319  e  320  ou  que
apresenta  defeitos  e  irregularidades  capazes  de
dificultar o julgamento de mérito, determinará que o
autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a
complete,  indicando  com  precisão  o  que  deve  ser
corrigido ou completado.
Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência,
o juiz indeferirá a petição inicial.

Percebe-se,  assim,  que  a  inicial  somente  será
indeferida se, intimada para sanar o vício apontado, a parte deixar de cumprir a
diligência determinada pelo Juiz no prazo fixado.

Sobre o tema:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
CARTÃO  DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTO  ESSENCIAL.  EMENDA  NÃO
OPORTUNIZADA.  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA  CASSADA.  PRINCÍPIO  DA
COOPERAÇÃO.  1.  Com  fulcro  na  recente
reformulação da organização do processo civil e na
releitura da atividade instrutória  do juiz em nosso
ordenamento pátrio, cabe a este determinar à parte a
melhora  do  conjunto  probatório,  porquanto,  em
honra  ao  processo  cooperativo,  devem  os  sujeitos
processuais  concorrer  para  a  justa  composição  do
litígio.  Nesse  termos,  deve  o  julgador  advertir  as
partes  sobre  os  riscos  e  deficiências  das
manifestações  e  estratégias  por  elas  adotadas,
conclamando-as  a  corrigir  os  defeitos  sempre  que
possível.  2.  Considerando  que  as  faturas  e  o
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demonstrativo  de  débito  constituem  documentos
essenciais à propositura da ação, a omissão da parte
autora  em  acostá-los  aos  autos,  deveria  ensejar  a
ordem de emenda da inicial, nos termos do art. 321
do  NCPC,  cujo  desatendimento  desencadeia  o
indeferimento  da  petição,  na  forma  preconizada
pelo parágrafo único do referido dispositivo legal.
3. Logo, segundo entendimento atual deste Tribunal,
não se pode julgar improcedente o feito por falta de
documento essencial, sem antes oportunizar a parte a
emenda  da  inicial,  no  prazo  legal.  4.  Sentença
cassada de ofício, a fim de se oportunizar à autora a
juntada  de  documento  hábil  a  respaldar  a  sua
pretensão.  SENTENÇA  CASSADA  DE  OFÍCIO,
APELO PREJUDICADO. (Apelação Cível nº 453792-
48.2012.8.09.0164 (201294537920), 3ª Câmara Cível do
TJGO,  Rel.  Walter  Carlos  Lemes.  unânime,  DJe
26.09.2016) - destaquei. 

Essa não é a hipótese dos autos.

Com efeito, a decisão de fl. 37 revela o Juiz  a quo,
após determinar a emenda da inicial, acolheu as razões apresentadas pelo autor, ora
apelante, para justificar a ausência do contrato firmado entre as partes, é dizer, deu
por suprida a falha inicialmente verificada.

Posteriormente,  contudo,  acolheu  a  preliminar  de
inépcia  da  inicial  arguida  na  contestação,  ao  fundamento  de  ausência  de
documentos essenciais à propositura da ação, comportamento que, a meu ver, colide
com aquele anteriormente adotado à fl. 37 e frustra a legítima confiança da parte
com relação à correção do vício que motivou a extinção do feito.

Oportuno  ressaltar  que  a  apresentação  de
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contestação, no caso dos autos, não significa óbice à emenda da inicial, sobretudo
porque  a  falha  verificada  diz  respeito  à  ausência  de  documentos  essenciais  à
propositura da ação, isto é, o suprimento do vício não repercutirá no pedido ou da
causa de pedir.

Cito o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.  NEGATIVA
DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.  ART.  535  DO
CPC/1973.  CARACTERIZAÇÃO.  AUSÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.  AUSÊNCIA.  SÚMULA
Nº 211/STJ. PETIÇÃO INICIAL. EMENDA APÓS A
CONTESTAÇÃO.  ECONOMIA  PROCESSUAL  E
INSTRUMENTALIDADE  DAS  FORMAS.
POSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO PEDIDO E
DA CAUSA DE PEDIR. NÃO OCORRÊNCIA. (…)
4. A jurisprudência deste Tribunal, em observância
aos princípios da instrumentalidade das formas, da
celeridade,  da  economia  e  da  efetividade
processuais, admite excepcionalmente a emenda da
inicial após o oferecimento da contestação quando
tal diligência não ensejar a modificação do pedido
ou  da  causa  de  pedir.  5.  Agravo  interno  não
provido. (AgInt no Agravo em Recurso Especial nº
877.682/MG (2016/0076478-9), 3ª Turma do STJ, Rel.
Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 08.02.2017). 

Registra-se,  por fim, que o entendimento adotado
tem  sustentação  nas  normas  fundamentais  introduzidas  pelo  atual  Código  de
Processo  Civil,  sobretudo  no  princípio  da  cooperação  e  da  primazia  do  mérito,
previstos, respectivamente, nos arts. 4º e 6º.
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Ante  o  exposto, DOU  PROVIMENTO  À
APELAÇÃO,  para  anular  os  atos  praticados  no  processo  a  partir  da  sentença,
inclusive,  e  determinar  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de  origem,  a  fim  de  ser
oportunizado  ao  apelante  acostar  ao  processo  os  documentos  considerados
essenciais à propositura da presente ação de cobrança.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de março de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador
                              Relator
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