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Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014170-33.2012.815.0011
Origem : 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Apelante : Olavo Evaristo de Oliveira
Advogado :    Camilla Clara de Paula Pinto
Apelado :    HSBC Bank Brasil S/A
Advogado :    Antônio Braz da Silva

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL  DE 
CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE 
ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA.  SENTENÇA 
QUE  JULGA  APENAS  PARTE  DOS  PEDIDOS 
FORMULADOS  PELO  AUTOR.   PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL INCOMPLETA. DECISÃO CITRA PETITA. 
CARACTERIZAÇÃO.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
DEMANDA.  CONSUBSTANCIAÇÃO  DO  ERROR  IN 
PROCEDENDO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA NULA.

 - O juízo deve se limitar aos estritos termos da petição inicial 
para  evitar  a  nulidade  do  ato  judicial,  por  desrespeitar  o 
princípio da demanda, autorizando o órgão julgador recursal 
reconhecer  o  vício  de  ofício  por  caracterizar  error  in  
procedendo.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, de ofício, anular a sentença.
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R E L A T Ó R I O

Olavo  Evaristo  de  Oliveira ajuizou  Ação  Ordinária 
Revisional de Contrato para Apuração de Débito Real, Declaratória de Nulidade 
de Cláusulas Contratuais Abusivas,  com Compensação de Créditos Cobrados a 
Maior e Pedido de Consignação em Pagamento em face do HSBC Bank Brasil S/A.

Alegou  que  firmou  contrato  de  financiamento  de  veículo 
junto  ao  banco  promovido  no  importe  de  R$  46.460,00  (quarenta  e  seis  mil 
quatrocentos e sessenta reais), pra pagamento em 60 (sessenta) parcelas mensais 
inicialmente fixadas em R$ 1.273,97 (mil duzentos e setenta e três reais e noventa e 
sete centavos. 

Aduziu  que  há  “discrepância  entre  as  declarações 
apresentadas pelo agente financeiro e os verdadeiros juros exigidos no contrato, 
porquanto  emerge  a  sua  ilicitude  concernente  aos  índices  utilizados  para 
capitalização das parcelas periódicas, mormente no que se refere à modalidade 
COMPOSTA, como também se verifica uma ilegalidade quanto à taxa de juros 
aplicada, dentre outras violações”.

Sustentou que os juros aplicáveis ao contrato deve limitar-se 
a 12% (doze por cento) ao ano e que capitalização mensal dos juros é ilegal.

Asseverou a abusividade da cobrança das taxas de IOF (R$ 
906,65),  Seguro  Proteção  (R$  300,00),  Promotor  de  Venda  (R$  1.000,00)  e 
Pagamento  de  Despesa  de  Terceiros  (R$  2.230,08),  que  somadas  totalizam  a 
importância de R$ 4.436,73 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e 
três centavos). 

Requereu, inicialmente, a consignação do valor da prestação 
que entende devida,  a abstenção de inclusão do seu nome nos órgãos de proteção 
ao crédito e a manutenção na posse do veículo.

Por fim, formulou, em resumo, os seguintes pedidos: 1)  “a  
repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei 8.078/90, Código de  
Defesa do Consumidor,  condenando a ré a ressarcir  em dobro o que efetivamente tiver  
cobrado indevidamente, acrescidos os juros legais”; 2) “que seja declarada nula a cláusula  
contratual que autorizou as cobranças a título de “IOF, Seguro Proteção,  Promotor de  
Venda e Pagamento de Despesa de Terceiros”, e condenar a Ré a pagar ao autor valor de R$  
4.436,73  (quatro  mil,  quatrocentos  e  trinta  e  seis  reais  e  setenta  e  três  centavos),  
correspondente à devolução”;  3) seja determinada como devidas as parcelas em aberto no  
valor de R$ 919,43 (novecentos e dezenove reais e quarenta e três centavos), com base na  
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planilha elaborada pelo perito, e; 4)  “sejam declaradas abusivas as cláusulas contratuais  
que previam índices e juros à margem da Lei”.

O magistrado, em decisão prolatada às fls.  134/141,  julgou 
improcedente todos os pedidos formulados, em decisão assim ementada:

“DIREITO  ECONÔMICO.  SFN.  COBRANÇA  DE  JUROS 
REMUNERATÓRIOS  ACIMA  DO  LIMITE  DE  12%  AO  ANO. 
POSSIBILIDADE. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. REVISÃO 
CONTRATUAL.  MERA ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO  DE  JUROS.  NÃO 
INCIDÊNCIA  DA  PRESUNÇÃO  ABSOLUTA  DE  ABUSIVIDADE. 
CAPITALIZAÇÃO  MENSAL.  POSSIBILIDADE.  CONSIGNAÇÃO  EM 
PAGAMENTO.  MORA  DO  CREDOR  NÃO  CARACTERIZADA. 
INDEFERIMENTO. ANTECIPAÇÃO DO VRG. NÃO DESNATURAÇÃO 
DO CONTRATO DE LEASING.

I – Nos termos do verbete 596 da Súmula do STF, ainda em vigor, as 
disposições do Decreto nº 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos 
outros  encargos  cobrados  nas  operações  realizadas  por  instituições 
públicas ou privadas que integrem o Sistema Financeiro Nacional.

II – O STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo 1.160.530/RS, entendeu 
que o só fato de a taxa de juros remuneratórios exceder o limite de 12% 
ao ano não implica presunção absoluta de abusividade. Portanto, para 
que se revise o contrato nesse ponto faz-se necessário demonstrar, caso a 
caso, e de acordo com as regras do mercado, a prática de juros excessivos, 
assim considerados aqueles cobrados acima da taxa média de mercado.

III  –  é  vedada  a  capitalização  de  juros,  ainda  que  expressamente 
convencionada.  Excetuam-se,  porém,  dessa  regra  geral,  as  hipóteses 
contempladas no Decreto-Lei nº 167 e na Medida Provisória nº 2.170-36.

IV –  A consignação  em pagamento  pressupõe que  a  dívida  objeto  de 
consignação seja líquida e certa, isto é, que não haja dúvidas a respeito 
dos  valores  consignados.  Ausentes  tais  requisitos,  deve-se  julgar 
improcedente o pedido de consignação.

V – Não desnatura o contrato de leasing a cobrança antecipada do valor 
residual garantido, também conhecido como VRG.”

O  recorrente  sustenta  às  fls.  144/151,  em  síntese,  a 
imprescindibilidade  de  realização  de  perícia  judicial  contábil  bem  como  a 
ilegalidade das taxas e capitalização dos juros e a abusividade das taxas de IOF, 
Seguro Proteção, Promotor de Vendas e Pagamento de Despesas de Terceiros.

Requer  a  reforma  total  da  sentença,  de  forma  que  “seja  
reconhecida  a  impossibilidade  de  repasse  de  taxas  relacionadas  a  atividade  meio  
desenvolvida  pelo  Apelado,  determinando  o  ressarcimento,  em dobro  acrecido  de  juros  

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014170-33.2012.815.0011                                                                                  3



moratórios  de  1%  ao  mês  e  correção  monetária  (INPC-IBGE),  à  Apelante  das  taxas  
cobradas indevidamente, qual sejam: a) IOF: R$ 906,65; b) Seguro Proteção:  R$ 300,00; c)  
Promotor de Venda: R$ 1.000,00; d) Pagamento de Despesa de Terceiros: R$ 2.230,08;  
totalizando assim o montante de R$ 4.436,73 (quatro mil, quatrocentos e trinta e seis reais  
e setenta e três centavos)  e que  “seja reconhecida a impossibilidade de capitalização de  
juros com base na súmula 121 do STF”. 

Contrarrazões  às  fls.  163/189,  refutando os  argumentos  do 
recorrente.

Parecer Ministerial encartado às fls. 206/211, opinando pelo 
provimento parcial do recurso, apenas para que seja declarada a abusividade das 
taxas de seguro de proteção, promotora de vendas, pagamento com despesa de 
terceiros, determinando-se a repetição simples do indébito.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Preliminarmente  e  de  ofício,  é  de  se  anular  a  decisão  de 
fls.134/141, que julgou improcedente o pedido, por ser  citra petita,  em virtude de 
não ter apreciado todos os pedidos formulados pelo autor/apelante.

A ordem jurídica vigente estabelece que a sentença prolatada 
sem  analisar  todos  os  pleitos  apresentados  pelo  demandante  deve  ser 
desconstituída,  tendo  em  vista  que  a  prestação  jurisdicional  foi  incompleta, 
caracterizando-se  o  error  in  procedendo,  por  violar  o  princípio  da  demanda 
delineado nas normas insculpidas nos art. 2°, art. 128 c/c art. 460, do Código de 
Processo Civil, ex vi:

Art. 2º. Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional senão quando a parte 
ou o interessado a requerer, nos casos e forma legais.

Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe 
defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a 
iniciativa da parte.

Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza 
diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou 
em objeto diverso do que lhe foi demandado.
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Vale ressaltar que não pode o tribunal conhecer da questão 
que não tenha sido apreciada originariamente pelo juízo de primeiro grau. 

Nesse sentido colaciono julgados dos tribunais pátrios:

AÇÃO  CAUTELAR  DE  SUSTAÇÃO  DE  APONTAMENTOS  A 
PROTESTO. Ação declaratória de inexistência de débito e inexigibilidade 
de títulos c/c pedidos ressarcitório e indenizatório. Cheques. Existência 
de relação negocial  entre as  partes  litigantes.  Entrega de mercadorias. 
Julgamento simultâneo. Sentença de improcedência. Recurso da autora. 
Julgamento citra petita. Não análise do pleito condenatório à indenização 
por danos materiais e morais. Ausência também de exame do pedido de 
compensação  (ação  estimatória  quanti  minoris).  Reconhecimento  da 
nulidade de ofício. Decisão desconstituída. Devolução ao juízo de origem 
para  nova  análise.  Recursos  prejudicados.  "A sentença  proferida  citra 
petita padece de error in procedendo. Se não suprida a falha mediante 
embargos  de  declaração,  o  caso  é  de  anulação  pelo  tribunal,  com 
devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento. De modo nenhum 
se  pode  entender  que  o  art.  515,  §3º,  autorize  o  órgão  ad  quem,  no 
julgamento  da  apelação,  a  'completar'  a  sentença  de  primeiro  grau, 
acrescentando-lhe novo(s)  capítulo(s)"  (STJ,  RESP.  N. 756844, Rel.  Min. 
José Arnaldo da Fonseca, j.  15-9-2005). Recurso prejudicado. (TJSC; AC 
2008.048752-9; Criciúma; Quarta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. 
Subst. Altamiro de Oliveira; Julg. 09/08/2012; DJSC 21/08/2012; Pág. 364)

Ação declaratória  de inexistência de débito c/c indenização por danos 
materiais e morais - Preliminar de ofício - Sentença - Julgamento " citra 
petita" - Pedidos não apreciados - Nulidade. - Incorre em julgamento " 
citra  petita"  a  sentença  que  deixa  de  examinar  pleitos  formulados  na 
petição inicial. Não pode o tribunal conhecer originariamente de questão 
a respeito da qual não tenha sequer havido um começo de apreciação 
pelo  juiz  de  primeiro  grau.  Reconhecido  o  julgamento  "  citra  petita", 
mister a devolução dos autos para que o juízo de origem manifeste-se 
sobre os demais pedidos contidos na exordial.  (TJMG; APCV 1201969-
87.2007.8.13.0027;  Betim;  Primeira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Geraldo 
Augusto de Almeida; Julg. 18/10/2011; DJEMG 11/11/2011)

No caso concreto, verifico que foram veiculadas as seguintes 
pretensões na exordial:  1) “a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo  
único, da Lei 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, condenando a ré a ressarcir em  
dobro o que efetivamente tiver cobrado indevidamente, acrescidos os juros legais”; 2) “que  
seja declarada nula a cláusula contratual que autorizou as cobranças a título de  
“IOF, Seguro Proteção, Promotor de Venda e Pagamento de Despesa de Terceiros”,  
e condenar a Ré a pagar ao autor valor de R$ 4.436,73 (quatro mil, quatrocentos e  
trinta e seis reais e setenta e três centavos), correspondente à devolução”;  3) seja  
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determinada como devidas  as  parcelas em aberto no valor  de  R$ 919,43 (novecentos  e  
dezenove reais e quarenta e três centavos), com base na planilha elaborada pelo perito, e; 4) 
“sejam declaradas abusivas as cláusulas contratuais que previam índices e juros à margem  
da Lei”

 
Analisando a sentença vergastada, observo que o Juízo a quo 

apreciou as questões referentes: a) aos juros remuneratórios e de sua capitalização; 
b) a não inclusão do nome do devedor no SPC e SERASA; c) à suspensão da mora;  
d) à manutenção da posse do bem alienado; e) à consignação em pagamento e; f) à 
demais taxas,  sendo que ao abordar este item, limitou-se a fazer considerações 
sobre  “cobrança  abusiva  de  taxa  de  abertura  de  crédito”,  deixando  de  se 
pronunciar acerca da abusividade das taxas de IOF, Seguro Proteção, Promotor 
de  Vendas  e  Pagamento  de  Despesas  de  Terceiros,  pedidos  expressamente 
veiculados na inicial.

Como a prestação jurisdicional foi incompleta, caracteriza-se 
a decisão  citra petita, autorizando, desta forma, este órgão judicial reconhecer de 
ofício o error in procedendo e anular a sentença hostilizada.

Ademais,  verifico  na  sentença  vergastada  que  houve 
pronunciamento  do  magistrado  sobre  questões  não  ventiladas  pela  autora 
referentes à cobrança antecipada do VRG e à cobrança da taxa de abertura de 
crédito – TAC.

Nesse norte, verifico que a decisão hostilizada desbordou da 
peça vestibular, revelando também ser nitidamente ultra petita. 

Todavia, deixo de decotar o excesso em virtude da nulidade 
da sentença anteriormente analisada.

Com  essas  considerações,  preliminarmente  e  de  ofício, 
declaro a nulidade da sentença por estar  citra petita, determinando o retorno 
dos  autos ao Juízo a quo para que outra seja prolatada, evitando, desta forma, a 
supressão de instância.

É como voto. 

Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 29 
de  julho de  2014,  conforme certidão de  julgamento  de  f.  220.  Participaram do 
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julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio  da Cruz.  Presente à sessão,  o Exmo. Sr.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa.  Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora   
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