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APELAÇÃO Nº 5003225-24.2016.8.24.0038/SC

PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 5003225-24.2016.8.24.0038/SC
APELANTE: WERNER SPECKHAHN (EXEQUENTE)
ADVOGADO: SUSANA DE BORBA (OAB SC021853)
ADVOGADO: ANA CAROLINA KROEFF (OAB SC015293)
ADVOGADO: ANDRESSA KAROLINE DA SILVA (OAB SC053843)

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (EXECUTADO)
ADVOGADO: BRUNA BRUNO PROCESSI (OAB SP324099)
ADVOGADO: GRAZIELA SANTOS DA CUNHA (OAB SP178520)

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  autor-exequente,  Werner  Speckhahn,  da
sentença, de lavra do Juízo de Direito da 1ª Vara de Direito Bancário da comarca de Joinville
(Dr. Yhon Tostes), que julgou extinto o cumprimento de sentença (oriundo de ação individual de
cobrança  de  expurgos  inflacionários  do  Plano  Bresser  e  Verão)  conduzido  contra  Banco
Santander S.A.

O autor-exequente defende que fez prova mínima das suas alegações, porquanto o
único  extrato  da  conta  poupança  que  possui  foi  apresentado  na  inicial,  com  saldo  de  R$
6.311,84.

Defende que a sua declaração de Imposto de Renda do ano de 1987 também dá
conta da existência da aludida conta.

Advoga  que,  em  decorrência  da  inversão  do  ônus  da  prova,  é  obrigação  da
instituição financeira executada a exibição dos extratos da sua conta.

Pediu pelo provimento do apelo.

Contrarrazões no evento 63.

É o relatório.

DECIDO

A decisão recorrida foi publicada em 08.12.2020.

Portanto, à lide aplica-se o CPC/15, na forma do enunciado administrativo nº 3 do
STJ: "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a
partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma
do novo CPC".

Ao autor-exequente foram concedidos os benefícios da Justiça Gratuita. Logo, e
porque satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, conhece-se do apelo por ele interposto.

Pois bem. É direito constitucional das partes a prestação jurisdicional de modo
célere. É o teor do art. 5º, inciso LXXVIII, da CF:

Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
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brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do
processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Dentre os meios que garantem a celeridade de tramitação dos processos judiciais, o
Legislador permite o julgamento monocrático do recurso, pelo relator, de questões já pacíficas
no âmbito dos Tribunais.

Veja-se o teor da norma processual:

Art. 932.  Incumbe ao relator:

(...)

III  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;

V - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento ao recurso se a decisão
recorrida for contrária a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de
competência;

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal (destaquei).

O Regimento deste Tribunal de Justiça assim acrescenta:

Art. 132. São atribuições do relator, além de outras previstas na legislação processual:

(...)

XIII - negar seguimento a recurso nos casos previstos em lei;

XIV  -  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,  prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
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XV - negar provimento a recurso nos casos previstos no inciso IV do art. 932 do Código de
Processo Civil ou quando esteja em confronto com enunciado ou jurisprudência dominante do
Tribunal de Justiça;

XVI - depois de facultada a apresentação de contrarrazões, dar provimento a recurso nos casos
previstos no inciso V do art. 932 do Código de Processo Civil ou quando a decisão recorrida for
contrária a enunciado ou jurisprudência dominante do Tribunal de Justiça.

A  doutrina  expõe  as  razões  da  norma:  "pretende-se,  com  a  aplicação  da
providência prevista no texto ora analisado, a economia processual, com a facilitação do trâmite
do recurso no tribunal. O relator pode decidir monocraticamente tudo, desde a admissibilidade
do recurso até o seu próprio mérito, sempre sob o controle do colegiado a que pertence, órgão
competente para decidir, de modo definitivo, sobre a admissibilidade e mérito do recurso. O
relator pode conceder a antecipação dos efeitos a serem obtidos no recurso ("efeito ativo" ou,
rectius, "tutela antecipada recursal"), conceder efeito suspensivo ao recurso, conceder liminar
em tutela de urgência, não conhecer do recurso (juízo de admissibilidade), negar provimento a
recurso  e  dar-lhe  provimento  (juízo  de  mérito)"  (NERY  JÚNIOR,  Nelson.  MARIA  DE
ANDRADE NERY, Rosa. Comentários ao CPC. São Paulo:  Revista  dos  Tribunais,  2015.  p.
1851) (grifo no original).

A jurisprudência também aponta que os poderes conferidos ao relator, para decidir
recurso de forma monocrática, têm legitimidade constitucional. 

Nesse sentido: STF. AgRgMI nº 375-PR, rel. Min. Carlos Velloso; AgRgADIn nº
531-DF, rel. Min. Celso de Mello; Rep. Nº 1299-GO, rel. Min. Célio Borja; AgRgADIn nº 1507-
RJ, rel. Min. Carlos Velloso.

Com vistas,  portanto,  à celeridade processual  -  e  sempre e  sempre à constante
redução do acervo mais antigo -, passo ao julgamento do apelo na forma do art. 932, inciso IV,
do CPC e art. 132, XV, do RITJSC.

A  ação  de  cobrança  ora  em  discussão  (0008597-59.2004.8.24.0038),  proposta
por Werner  Speckhahn contra Banco Santander  S.A.,  é  relativa  à  caderneta de  poupança n.
245.90.0004588-4 e objetivou a aplicação dos expurgos inflacionários ocorridos em junho/87
(Plano Bresser) e janeiro/89 (Plano Verão).

A sentença de procedência, transitada em julgado - conforme consulta na página
deste TJSC - nos idos de 2010, assim estabeleceu:

Ante o exposto,

JULGO  PROCEDENTE  o  pedido  formulado  na  ação  de  cobrança  ajuizada  por  WERNER
SPECKHAHN em face do BANCO SANTANDER BRASIL S/A e condeno o requerido a pagar à
parte autora o montante decorrente da correta aplicação das taxas de remuneração da poupança,
a saber: a) a partir de junho de 1987: 26,06% (vinte e seis vírgula zero seis por cento); b) a
partir  de 15 de janeiro de 1989: 42,72% (quarenta e dois vírgula setenta e  dois  por cento),
deduzindo-se o percentual já creditado pelo requerido em favor do(a) correntista.

Ao valor  da condenação deverão ser acrescidos:  a) juros remuneratórios de  0,5% (meio por
cento) ao mês, capitalizados mensalmente desde junho de 1987; b) atualização monetária pelos
índices oficiais remuneratórios da caderneta de poupança, com inclusão dos índices expurgados,
referentes  aos  meses  de  janeiro  de  1989  (42,72%);  março (84,32%),  abril  (44,80%)  e  maio
(7,87%) de 1990 e fevereiro de 1991 (21,87%) (STJ, REsp 455079, rel. Min. Luiz Fux; TJSC
Apelação cível  n.  2005.034289-3, de São Bento do Sul, rel.  Des. Nelson Schaefer Martins), a
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contar data do vencimento de cada obrigação; c) juros legais de 6% (seis por cento) ao ano até a
entrada em vigor do Código Civil de 2002, após o que serão fixados nos termos do art. 406 do
referido diploma legal, em 12% (doze por cento) ao ano, a contar da citação. (destaquei)

Iniciado  o  cumprimento  de  sentença,  o  autor-exequente  apresentou  extrato  da
caderneta de poupança n. 245.90.0004588-4, do qual infere-se a ocorrência de depósito (saldo
6.311,84) apenas 20 de julho de 1989 (informação 2 e informação 3 do evento 1).

Também  apresentou  declaração  de  Imposto  de  Renda  do  ano-base  1989
concernente à conta 90-0001068-1.

Considerando que o extrato apresentado indicou depósito somente em 20 de julho
de 1989, portanto, em data posterior à ocorrência dos expurgos inflacionários concedidos por
sentença  (junho/87  e  janeiro/89),  o  magistrado  a  quo  determinou  a  intimação  do  autor-
exequente,  em duas oportunidades (evento 4 e  evento 38),  para apresentar  "os  extratos  dos
períodos dos planos Bresser e Verão, sob pena de extinção deste cumprimento de sentença".

Como se vê das manifestações constantes nos eventos 9 e 45, porém, em ambas as
oportunidades o autor reeditou que apresentou os extratos necessários à liquidação da sentença,
assim  como  defendeu  que,  em decorrência  da  inversão  do  ônus  da  prova,  é  obrigação  da
instituição financeira a exibição dos extratos.

Tal tese é reeditada no presente apelo, em decorrência da extinção do cumprimento
de sentença.

Todavia,  já  ficou decidido por esta  Terceira  Câmara de Direito  Comercial,  por
ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 2012.048741-2, em 01.08.2013, acórdão de
relatoria do Des. Paulo Roberto Camargo Costa e com votos vencedores dos Des. Tulio Pinheiro
e Ronaldo Moritz da Silva, que, frente à negativa da institução financeira executada de haver
conta  e/ou  saldo  positivo  em  nome  do  autor-exequente  em  junho/87  e  janeiro/89,  seria
incumbência dele próprio comprovar, ainda que minimamente, o fato constitutivo do seu direito,
a saber, a existência de saldo no período assinalado, a fim de que pudesse reclamar expurgos.

Senão vejamos o inteiro teor do decidido:

    Da obrigação de apresentação dos extratos
    Afirma o Agravante ser impossível o cumprimento da ordem de exibição dos extratos anteriores
a 20.07.1989, data do primeiro depósito na conta poupança do Autor.
    Razão lhe assiste.

 Conforme informações levantadas pela Instituição Financeira, após buscas no seu sistema
interno,  o  Autor  não  possuía  a  referida  conta  poupança  no  período  pleiteado,  conforme
informado por ela às fls. 128/129.

Corroborando essa alegação, tem-se o documento apresentado pelo Autor na exordial (fl.
30), que indica que o primeiro depósito ocorreu somente em 20.07.1989.

Da mesma forma, do extrato de fl. 183, é possível comprovar-se que anteriormente a essa
data inexistia saldo na conta poupança em exame.

O Demandante, por outro lado, não trouxe ao feito qualquer elemento de prova a demonstrar
que a abertura da conta poupança era anterior a julho de 1989, deixando de comprovar os fatos
constitutivos do seu direito (CPC, art. 333, I).
    Desta forma, merece prosperar a pretensão do Agravante, uma vez que os extratos solicitados
não foram apresentados  porque  não  há  registro  de  abertura  de  conta  poupança no  período
pleiteado.
    Acerca da responsabilidade da Autora de comprovar seu direito,  colaciono jurisprudência
desta Corte:
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PROCESSUAL CIVIL  -  CAUTELAR -  EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS -  EXISTÊNCIA
DOS DOCUMENTOS A SEREM APRESENTADOS - ÔNUS DA PROVA.
'Quando o promovido nega a existência do documento ou da coisa, caberá ao promovente o
ônus de provar a sua existência, e a solução do incidente ficará na dependência dessa
prova' (Humberto Theodoro Júnior)." (Apelação Cível n. 2001.020575-0, da Capital, Rel.
Des. Marcus Túlio Sartorato, j. em 21.03.2003)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTAS
POUPANÇAS.  PLANOS  ECONÔMICOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DA
RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NO PERÍODO PLEITEADO. DOCUMENTO
DA  INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  QUE  APONTA  A  INEXISTÊNCIA  DE  CONTA  EM
NOME DO DEMANDANTE. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 333, INCISO I, E 357 DO CPC.
INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA.  IMPOSSIBILIDADE.  SENTENÇA  REFORMADA.
RECURSO PROVIDO.   
Diante da existência de documento da instituição financeira que declara a ausência da
relação jurídica entre as partes, impossível se torna a exibição dos documentos referentes
as  contas  poupanças  do  Demandante  no  período  relacionado  aos  planos  econômicos,
principalmente por não ter o Autor observado os ditames dos arts. 333, inciso I, e 357 do
Código de Processo Civil" (Apelação Cível n. 2009.045465-7, da Capital, rel. Des. João
Batista Góes Ulysséa, j. 08-08-2011)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXTRATOS
RELATIVOS A CONTA POUPANÇA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA
PARTE AUTORA.  ADUZIDA POSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO CONTRATO
POR  INTERMÉDIO  DO  CADASTRO  DE  PESSOA  FÍSICA  -  CPF.  INVIABILIDADE.
DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS NÃO INDIVIDUALIZADOS NA PEÇA PÓRTICA,
ALÉM  DO  QUE  INEXISTENTE  INÍCIO  DE  PROVA  DA  RELAÇÃO  CONTRATUAL.
ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE AUTORA, CONSOANTE EXEGESE DOS ARTS. 333,
INC. I, 356, INC. I, E 357, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA
MANTIDA. APELO DESPROVIDO" (Apelação Cível n. 2010.040442-9, de Criciúma, rel.
Des. Tulio Pinheiro, j. 21-02-2013)

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NEGATIVA
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA
EM  NOME  DA  REQUERENTE  E  DOS  RESPECTIVOS  EXTRATOS  NO  PERÍODO
RECLAMADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. ÔNUS
QUE  CABIA  À  REQUERENTE.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  357  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA VEROSSIMILHANÇA
DAS ALEGAÇÕES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL QUE É
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO" (Apelação Cível n. 2007.028759-3, de Rio do Sul,
rel. Des. Jânio Machado, j. 17-03-2011)

    Portanto, se o Autor sequer demonstrou a sua condição de cliente do Requerido, anteriormente
a 20.07.1989, não vejo como acolher o pedido de exibição de documentos nesse período.

Portanto, em decorrência do anteriormente decidido, não se pode falar, no caso dos
autos, em inversão do ônus da prova e no dever da instituição financeira executada apresentar
qualquer extrato relativo ao período.

Assim, e porque, intimado em duas oportunidades (sem olvidar que o cumprimento
de sentença tramita desde 2016), o autor-exequente não amealhou ao cumprimento de sentença
prova  mínima  de  que  possuía  saldo  na  conta  poupança  n.  245.90.0004588-4  nos  períodos
de junho/87 e janeiro/89, correta se mostrou a extinção do cumprimento de sentença.

Desta Corte, em casos análogos, colhe-se:

   APELAÇÃO  CÍVEL.  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA  PROFERIDA  EM  AÇÃO  CIVIL
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PÚBLICA.  EXPURGOS  INFLACIONÁRIOS.  DECISÃO  HOSTILIZADA  QUE  EXTINGUE  O
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SEM ANÁLISE DO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 267, IV
DO  CPC/1973,  PELA  AUSÊNCIA  DE  JUNTADA  DOS  EXTRATOS  BANCÁRIOS.
INSURGÊNCIA DOS EXEQUENTES.   ALEGAÇÃO DE RELAÇÃO DE CONSUMO EXISTENTE
ENTRE  AS  PARTES  LITIGANTES  A  ENSEJAR  A  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  E  A
DETERMINAÇÃO  DE  EXIBIÇÃO  INCIDENTAL  DOS  EXTRATOS  BANCÁRIOS  PELA
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA.  EXEQUENTES  QUE  INFORMAM  O  NÚMERO  DA  CONTA
POUPANÇA E A AGÊNCIA. TESE INSUBSISTENTE. RELAÇÃO DE CONSUMO QUE APESAR
DE CONFIGURADA E ENSEJAR A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, NÃO DISPENSA A
PARTE CREDORA DA DEMONSTRAÇÃO, AINDA QUE MINIMAMENTE, DA EXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO MATERIAL ENTRE AS PARTES. OFENSA AO ART. 373, I
DO CPC/2015. PRECEDENTES DESTA CORTE.   "Apelação cível. Ação de cobrança. Expurgos
inflacionários em conta poupança. Planos Bresser e Verão. Sentença extintiva, por carência de
ação.  Insurgência  do  demandante.  Relação  contratual  não demonstrada  pela  parte  autora.
Pleito de exibição dos extratos deferido no Juízo a quo. Documentação juntada atinente à conta
corrente  (no  número  apontado  na  exordial)  e  de  outra  poupança  aberta  posteriormente  ao
período discutido nos autos.  Ausência de prova da existência de  conta poupança durante a
vigência dos referidos planos econômicos. Ônus que competia ao postulante (artigo 333, inciso
I, do Código de Processo Civil  de 1973, vigente à  época da propositura da ação).  Decisum
impugnado, que  exige prova mínima,  mantido. Pleito alternativo do apelante de redução dos
honorários advocatícios. Estipêndio arbitrado que, in casu, remunera com dignidade o trabalho
realizado pela advogada do recorrido. Observância do § 4º do artigo 20 da Lei Processual Civil,
vigente  à  época,  com  os  critérios  do  §  3º.   Recurso  desprovido.  (TJSC,  Apelação  Cível  n.
0102631-66.2007.8.24.0023,  da Capital,  rel.  Des.  Ronaldo  Moritz  Martins  da  Silva,  Terceira
Câmara de Direito Comercial, j. 01-02-2018). (grigos nossos)   DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Cível n. 0302702-05.2014.8.24.0067, de São
Miguel do Oeste, rel. José Maurício Lisboa, Primeira Câmara de Enfrentamento de Acervos, j.
11-06-2018).

Apelação cível. Ação de cobrança. Expurgos inflacionários em conta poupança. Planos Bresser
e  Verão.  Sentença  extintiva,  por  carência  de  ação.  Insurgência  do  demandante.  Relação
contratual não demonstrada pela parte autora. Pleito de exibição dos extratos deferido no Juízo
a quo. Documentação juntada atinente à conta corrente (no número apontado na exordial) e de
outra poupança aberta posteriormente ao período discutido nos autos. Ausência de prova da
existência de conta poupança durante a vigência dos referidos planos econômicos. Ônus que
competia ao postulante (artigo 333, inciso I, do Código de Processo Civil de 1973, vigente à
época da propositura da ação). Decisum impugnado, que exige prova mínima, mantido. Pleito
alternativo do apelante de redução dos honorários advocatícios.  Estipêndio arbitrado que,  in
casu, remunera com dignidade o trabalho realizado pela advogada do recorrido. Observância do
§ 4º do artigo 20 da Lei Processual Civil, vigente à época, com os critérios do § 3º. Recurso
desprovido. (TJSC, Apelação Cível n. 0102631-66.2007.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Ronaldo
Moritz Martins da Silva, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. 01-02-2018).

    APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO
VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA (JANEIRO/1989). INSTITUTO
BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. POUPADORES DO HSBC S.A.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 267, INCISO IV, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/1973).  INSURGÊNCIA  DA  EXEQUENTE.  1  -
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL.  ASSISTÊNCIA  JUDICIÁRIA  REQUERIDA  NA  PETIÇÃO
INICIAL.  CONTUDO,  AUSÊNCIA  DE  ANÁLISE  EXPRESSA  PELO  JUÍZO  SINGULAR.
PRESUNÇÃO  QUANTO  AO  DEFERIMENTO  DA  BENESSE  E  NÃO  O  CONTRÁRIO.
DESTARTE, PARTE EXEQUENTE QUE É APOSENTADA POR IDADE E PERCEBE APENAS
UM  SALÁRIO  MÍNIMO/MÊS  A  TÍTULO  DE  BENEFÍCIO  PREVIDENCIÁRIO.
HIPOSSUFICIÊNCIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. DEFERIMENTO DO PLEITO NESTA
INSTÂNCIA RECURSAL.  ANÁLISE EX OFFICIO PARA SUPRIR OMISSÃO.  OBSERVÂNCIA
AOS  PRINCÍPIOS  DA  CELERIDADE  PROCESSUAL,  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO,
AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE DA VERBA
SUCUMBENCIAL (LEI N. 1.060/1950). RECURSO CONHECIDO. 2 - MÉRITO.  ALEGADA
NECESSIDADE  DE  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA,  DIANTE  DA  NEGATIVA  DA
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INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  EXIBIR  OS  EXTRATOS  BANCÁRIOS.  APLICAÇÃO
DAS REGRAS CONSUMERISTAS. TESE AFASTADA.  PARTE AUTORA QUE EMBORA
INTIMADA  PARA  EMENDAR  A  INICIAL,  DEIXOU  DE  JUNTAR  AOS  AUTOS  UM
MÍNIMO  DE  PROVA  SOBRE  A  TITULARIDADE  DA  SUPOSTA  CONTA-POUPANÇA.
INEXISTÊNCIA, PORTANTO, DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO
DIREITO DA EXEQUENTE. ÔNUS DA AUTORA (ART. 333, I, DO CPC/1973). SENTENÇA
DE  EXTINÇÃO  MANTIDA.  RECURSO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.  Segundo
entendimento do Superior  Tribunal de  Justiça é cabível  a  inversão do ônus da prova para
exibição  de  extratos  bancários  pelas  instituições  financeiras  em  ações  de  cobrança  ou
cumprimento de sentença de valores decorrentes de expurgos inflacionários em caderneta de
poupança, "com a ressalva de que ao correntista, autor da ação, incumbe a demonstração da
plausibilidade  da  relação  jurídica  alegada,  com indícios  mínimos  capazes  de  comprovar  a
existência da contratação, devendo, ainda, especificar, de modo preciso, os períodos em que
pretenda ver exibidos os extratos. (Segunda Seção, Recurso Especial repetitivo n. 1.133.872/PB,
relator Ministro Massami Uyeda, DJe de 28.3.2012.)". (AgRg no AREsp n. 276069/SP, rel. Min.
João Otávio de Noronha, j. 6-8-2013). (TJSC, Apelação Cível n. 0303872-85.2014.8.24.0075, de
Tubarão,  rel.  Des.  Dinart  Francisco  Machado,  Segunda  Câmara  de  Direito  Comercial,  j.
28-11-2017). (grifos nossos)

    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS
BRESSER  E  VERÃO.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  RECURSO  DA  PARTE
AUTORA.  PRETENDIDA  REFORMA  DA  DECISÃO,  SOB  A  ALEGAÇÃO  DE  QUE
INCUMBE  À  RÉ  A  EXIBIÇÃO  DOS  EXTRATOS  BANCÁRIOS  REQUERIDOS  NA
EXORDIAL.  DESCABIMENTO,  NA  HIPÓTESE.  POSSIBILIDADE  DE  INVERSÃO  DO
ÔNUS DA PROVA, COM FULCRO NO ESTATUTO CONSUMERISTA, QUE NÃO ISENTA
A PARTE ACIONANTE DE DEMONSTRAR MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO
DE SEU DIREITO. REQUERENTE QUE, NA HIPÓTESE, NÃO TROUXE AOS AUTOS
INÍCIO  DE  PROVA  DE  QUE  MANTINHA,  À  ÉPOCA  DA  EDIÇÃO  DOS  PLANOS
ECONÔMICOS,  CADERNETA  DE  POUPANÇA  JUNTO  À  PARTE  REQUERIDA,  NEM
DESCONSTITUIU  A  ASSERTIVA  CONTRAPOSTA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
DEMANDADA DE INEXISTÊNCIA DE CONTA POUPANÇA EM SEU NOME. ÔNUS QUE
LHE INCUMBIA. EXEGESE DOS ARTS. 333,  INC. I,  E 357, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJSC,
Apelação  Cível  n.  2010.025961-1,  da  Capital  -  Bancário,  rel.  Des.  Tulio  Pinheiro,  Terceira
Câmara de Direito Comercial, j. 10-03-2016).

Ante o exposto, nos termos da jurisprudência deste Tribunal e na forma do art.
932, inciso IV, do CPC e art. 132, XV, do RITJSC, nego provimento ao apelo interposto pelo
autor, Werner Speckhahn.

Honorários  recursais  fixados  em 2%,  os  quais,  no  cômputo  total,  alcançam  a
quantia de 12%.

Justiça gratuita deferida já na origem.

Publique-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquive-se com a devida baixa.

Cumpra-se.

Documento eletrônico assinado por GILBERTO GOMES DE OLIVEIRA, Desembargador, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico  https://eproc2g.tjsc.jus.br/eproc/verifica.php,  mediante  o  preenchimento  do  código  verificador  754449v6  e  do
código CRC 4f773fc0.
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