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RECLAMAÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. FALTA DE INDICAÇÃO
DOS  DADOS  DA  PARTE  INTERESSADA,  PARA  CITAÇÃO.
INTIMAÇÃO  PARA  EMENDAR  À  VESTIBULAR.  DECURSO
DO PRAZO SEM CUMPRIMENTO DA MEDIDA. APLICAÇÃO
DOS  ARTIGOS  319,  INCISO  V,  320  E  321,  PARÁGRAFO
ÚNICO, DO NCPC. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL.

- Nos termos do  caput  do art. 321, do CPC, “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”, entendimento que resta
suplementado por seu parágrafo único,  pelo qual,  “Se o autor
não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  reclamação  com pleito  de  efeito  suspensivo  movido
pelo  Banco Itaucard S/A contra acórdão lavrado pela  Turma Recursal Permanente de
Campina Grande, nos autos de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos
morais movida por Walber Venâncio Cavalcante, mediante a qual a empresa reclamante
pretende  garantir  a  autoridade  de  decisão  do  STJ  acerca  da  validade,  em contratos
bancários, da tarifa de cadastro, proferida pelo rito de recursos repetitivos.

A esse respeito,  argumenta o reclamante a insustentabilidade da
decisão do órgão reclamado ao entender pela procedência dos pedidos autorais, com
declaração da ilegitimidade da  “tarifa  de contratação”,  ao  arrepio  da Jurisprudência
perfilhada  pelo  STJ  em  sede  de  recursos  repetitivos  e  da  Súmula  n.  566,  da  Corte
Superior,  pela  qual,  “Nos contratos  bancários  posteriores  ao  início  da  vigência  da
Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no
início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.



Ato  contínuo,  aduzindo  os  requisitos  do  fumus  boni  juris  e  do
periculum in mora, pugna pela atribuição de efeito suspensivo à via impugnatória, com o
sobrestamento do  decisum referenciado e, igualmente, do trâmite processual. Ademais,
pleiteia o provimento da reclamação, com a cassação da decisão atacada.

Houve o indeferimento do efeito suspensivo.

Determinada a citação da parte beneficiária da decisão impugnada,
a  mesma  não  foi  realizada,  tendo  o  Oficial  de  Justiça  certificado  a  ausência  de
localização do interessado no endereço declinado pelo reclamante (fl. 74v.).

Em seguida, foi determinada a intimação do reclamante para, em
15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, com a indicação do endereço atualizado da
parte Walber Venâncio Cavalcante, sob pena de indeferimento da peça vestibular (fl. 80).

Ato contínuo, foi certificado o decurso do prazo com a ausência de
apresentação de resposta aos termos do despacho em menção (fl. 82).

É o relatório.

DECIDO

De início, friso que, não tendo havido a devida instrumentalização
do feito, foi proferido despacho no sentido de sanear o vício, com a abertura do prazo de
15 (quinze) dias para a reclamante proceder à emenda da inicial, indicando os dados
atualizados e imprescindíveis à citação do litisconsorte necessário, prazo o qual decorreu
sem qualquer manifestação da parte, conforme se observa na certidão de fl. 82.

Neste caso particular, julgo manifesto o descumprimento, por parte
da empresa reclamante, da determinação judicial, o que atrai a aplicação peremptória
dos arts. 319, inc. V, 320 e 321, parágrafo único, todos do CPC vigente, abaixo transcritos:

Art. 319. A petição inicial indicará:
[…]
V - o valor da causa;

Art.  320.  A  petição  inicial  será  instruída  com  os  documentos
indispensáveis à propositura da ação.

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.

Em razão de todo o exposto, considerando, notadamente,  o teor
dos artigos em menção, bem assim tendo em vista ser o caso de não preenchimento, pelo
autor, dos requisitos da peça vestibular, indefiro a petição inicial da reclamação.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


