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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº 0000203-41.2018.815.0000

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante: José Gomes da Silva – Adv.: José Nicodemos Diniz Neto (OAB-PB
nº 12.130)

Apelado: Banco Bradesco Financiamentos S/A – Adv.: Wilson Sales Belchior
(OAB-PB nº 17.314-A)

EMENTA: CONSUMIDOR  E  PROCESSUAL  CIVIL.
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  NULIDADE  CUMULADA
COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PETIÇÃO INICIAL
INEPTA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.
IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DO COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DO VALOR SUPOSTAMENTE COBRADO
INDEVIDAMENTE.  DOCUMENTO  ESSENCIAL  À
PROPOSITURA DA AÇÃO.  INTELIGÊNCIA DO ART.
320,  DO  CPC/2015.  SENTENÇA  MANTIDA.
DESPROVIMENTO. 

-  Tratando-se  de  ação  de  repetição  de  indébito,
indispensável  se  faz  a  comprovação  do  valor
supostamente  pago,  sob  pena  de  extinção  do
processo sem julgamento do mérito, por inépcia da
inicial.

-  “A  petição  inicial  será  instruída  com  os
documentos indispensáveis à propositura da ação.”
(Art. 320, do CPC/2015).

Vistos,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível do

Tribunal de Justiça, por unanimidade, em negar provimento ao apelo.
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Relatório

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  José  Gomes  da
Silva, objetivando reformar a sentença prolatada pelo juízo da 9ª Vara Cível da
Comarca da Capital  que, nos autos da ação ordinária,  ajuizada em face do
Banco Finasa S/A, extinguiu a ação sem resolução de mérito. 

Na inicial, alegou a nulidade de cláusula contratual que prevê
a  cobrança  da  tarifa  de  serviço  de  correspondente  bancário  constante  do
contrato  firmado entre  as  partes,  motivo pelo  qual  pediu  a  condenação do
demandado ao ressarcimento em dobro das quantias indevidamente cobradas
pela instituição financeira.

Analisando preliminarmente o pleito do autor, a magistrada
a  quo,  ao  entender  que  o  demandante  não  tinha  instruído  a  inicial  com
documentos indispensáveis à propositura da exordial, após determinação para
emendar a petição, sentenciou o feito,  julgando-o extinto sem resolução do
mérito, sob o fundamento de inépcia da inicial (fls. 83/84).

Inconformado, o promovente interpôs recurso de apelação
alegando a necessidade de inversão do ônus da prova,  com a consequente
reforma da sentença para que o recorrido devolva a quantia indevidamente
cobrada pelos serviços de correspondente bancário (fls. 87/94). 

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer sem se manifestar
sobre o mérito da demanda (fls. 137/139).

É o relatório.

V O T O

O  demandante/apelante  alegou  que  firmou  contrato  de
financiamento  com  o  apelado,  sendo  prevista  no  instrumento  no  negócio
jurídico firmado entre as partes a cobrança de uma tarifa relativa a serviços de
correspondente  bancário  e  que  o  banco  recorrido  teria  cobrado  este  valor
indevidamente. 

Posteriormente, o magistrado a quo determinou que o autor
juntasse aos autos os comprovantes de pagamento do valor que o demandante
alegou  ter  sido  cobrado  indevidamente.  Após,  por  entender  não  ter  sido
cumprida  a  diligência,  a  magistrada  sentenciante  extinguiu  o  feito  sem
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resolução do mérito sob o fundamento de inépcia da inicial.

Inicialmente, destaca-se que o autor, objetivando a revisão
do contrato, descumpriu flagrantemente o art. 320 do Código de Processo Civil
de 2015, eis não juntou com a exordial cópia do comprovante do pagamento
indevido  por  ele  supostamente  realizado  em  relação  à  quantia  prevista
contratualmente para fins de tarifa de correspondente bancário.

Ora,  somente  com  a  apresentação  do  comprovante  de
pagamento da quantia alegada como indevida é que o autor poderia mover a
presente  ação,  sob  pena  de  utilização  da  máquina  judiciária  para  fins  de
enriquecimento ilícito.

No caso dos autos, mesmo após determinação para que o
autor emendasse a exordial, o mesmo quedou-se inerte, sendo impossível, em
sede recursal, ser reformada a sentença que julgou-a inepta.

Sem o comprovante do suposto pagamento em mãos, por
óbvio, o autor não teve como demonstrar a cobrança e consequente pagamento
indevido  da  quantia  apontada  na  inicial,  impossibilitando  o  provimento
jurisdicional em torno da pretensão. 

A  falta  de  exibição  do  referido  documento  quando  da
propositura ação, inviabiliza completamente a ação, pois ausente o requisito
previsto no inciso VI do art. 319 do CPC/2015, in verbis: “Art. 319. A petição
inicial indicará: (…)  VI - as provas com que o autor pretende demonstrar a
verdade dos fatos alegados;” 

A  inexistência  do  documento  comprobatório  da  suposta
cobrança indevida faz com que não se possa averiguar, preliminarmente, se
houve  violação  a  direito  material  do  autor,  impossibilitado  o  judicante  de
proferir qualquer valoração em torno do caso em comento. 

Por outro motivo, agora sob a ótica do julgador, é também
indispensável o magistrado ter em mãos o comprovante de pagamento do valor
discutido  para  que  possa  analisar,  a  lanço  de  exemplo,  a  existência  de
abusividade  na  cobrança.  Assim,  como  o  autor  não  colacionou  o  referido
documento quando da instrução da inicial, bem como após ter sido intimado
para  emendar  a  inicial,  outra  solução  não  poderia  ter  sido  adotada  pela
magistrada sentenciante.
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Por tais razões, NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo
todos os termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento  os

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Maria das Graças Morais Guedes,

Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti de

Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor  Doutor

Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala  de  sessões  da Terceira  Câmara  Cível  do Tribunal  de

Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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