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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001576-88.2013.815.2003 
ORIGEM: 1ª Vara Regional de Mangabeira
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A D. Ferreira
APELANTE: Michel Rangel de Paiva
ADVOGADO: Emmanuel Lacerda Franklin Chacon
APELADO: Banco Bradesco Financiamentos S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO CÍVEL. EXBIÇÃO DE DOCUMENTOS.  SENTENÇA
EXTRA  PETITA.  COMPROVAÇÃO.  PRELIMINAR DE  OFICIO.
ANULAÇÃO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.  INVIABILIDADE  DE
JULGAMENTO DO FEITO POR ESTA CORTE.  SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. 

- É vedado ao julgador decidir além do pedido (ultra petita),
aquém do pedido (infra ou citra petita), tampouco fora daquilo
que foi  objeto  da  petição  inicial  (extra  petita),  sob pena de
nulidade do ato decisório.

- Preliminar que se suscita de ofício para anular a sentença.
Prejudicado o recurso voluntário.

 
Vistos. 

Trata-se de apelação cível interposta por MICHEL RANGEL DE
PAIVA (f. 76/79) contra sentença de f. 70/73, do Juízo da 1ª Vara Regional
de Mangabeira, nos autos da ação de exibição de documentos ajuizada
em face do BANCO BRADESCO S/A, que extinguiu a demanda, por força
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do art. 269, inciso II, do CPC, sob o argumento de que o apelado exibiu,
sem resistência, os documentos buscados na inicial.

O apelante aduz que a sentença deve ser reformada, posto que
o documento exibido pelo réu/apelado diverge do que foi objeto da peça
propedêutica.

Sem contrarrazões (certidão, f. 84).

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito do
recurso, alegando ausência de interesse público (f. 89/91).

É o relatório.

DECIDO. 

Da leitura dos autos, notadamente da peça inicial, vê-se que a
pretensão do ora apelante é a exibição de um contrato de empréstimo
consignado supostamente firmado com o Banco apelado, a ser pago em
66 (sessenta e seis) prestações mensais de R$ 679,05 (f. 11).

Ao julgar a demanda, a Juíza alicerçou sua decisão no contrato
de f. 60/64, exibido quando da contestação, extinguindo a demanda com
resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso II do CPC, por entender
que não houve resistência por parte do banco réu, tanto que o ônus da
sucumbência recaiu sobre a parte autora. 

Suscito, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença,
por considerar que se trata de decisão extra petita, senão vejamos.

Da leitura da inicial conclui-se que a pretensão ali contida é a
exibição de contrato de empréstimo consignado, cujo valor encontra-
se sendo descontado no contracheque do promovente (f. 11).

Não obstante, o documento exibido pelo banco (f. 60/64) trata-
se de contrato de financiamento de veículo (Chevrolet Corsa Hatch),
a ser quitado em 60 parcelas de  R$ 697,56, de modo que a sentença
foge daquilo que fora pedido da inicial, o que impõe sua anulação. 

No direito processual civil brasileiro, as decisões extra petita são
aquelas que o juiz concede ao autor coisa diversa da que foi requerida em
sua petição inicial, cuja hipótese está consignada no artigo 460, verbis:

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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Nesse sentido é a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e José
Miguel Garcia Medida, in verbis: 

Quanto ao decisório, sabe-se que o 'decisum' da sentença tem que se
ater, tem de se limitar, como regra geral ao pedido formulado pelo
autor na petição inicial,  e, toda vez que isso não ocorrer, teremos
sentença 'ultra', 'extra' ou 'infra petita', ou seja, o que julga  além,
fora ou menos do que o pedido” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvina,
MEDIDA, José Garcia Medina. Mecanismos de Impugnação da Coisa
Julgada no Processo Civil Brasileiro. Material da 1ª aula da Disciplina
Recursos  e  meios  de  Impugnação,  ministrada  no  curso  de  pós-
graduação  latu  senso  televirtual  em  Direito  Processual  Civil  -
UNIDERP/IBPD/REDE LFG).

Destaco o seguinte precedente jurisprudencial:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PRIVADO  NÃO  ESPECIFICADO.
SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  DESCONSTITUIÇÃO  DE  OFICIO.  I.  O
julgador deve analisar todos os pedidos formulados pela parte autora,
decidindo  a  ação  nos  exatos  limites  em que  foi  proposta,  sendo
vedado julgar além do pedido (ultra petita), nem aquém (citra petita)
ou fora daquilo que foi objeto da inicial (extra petita), sob pena de
nulidade do ato decisório. II. No caso dos autos, tendo em vista que
a sentença condenou a parte ré ao pagamento de indenização por
danos  morais  e  quantificou  o  referido  dano  com  base  em  fatos
totalmente  estranhos  à  contenda;  sendo,  portanto,  extra  petita,
imperativa a desconstituição, para que outra decisão seja proferida.
DESCONSTITUÍRAM  A  SENTENÇA.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº
70056647373, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS,
Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 12/02/2015) 

Vale ressaltar que o art. 460 do Código de Processo Civil, acima
reproduzido,  em conjugação com o art.  128 do mesmo diploma legal,
determina que o magistrado, ao prolatar a sentença, deve enfrentar todos
os pedidos formulados pelo autor, decidindo a lide nos exatos limites em
que foi proposta. Em outras palavras, é vedado ao julgador decidir além
do pedido (ultra petita), aquém do pedido (infra ou citra petita), tampouco
fora daquilo que foi objeto da inicial (extra petita), sob pena de nulidade
do ato decisório. 

Desta  forma,  caracteriza-se  extra  petita a  sentença,  razão
pela  qual  esta  deve  ser  desconstituída,  de  ofício,  para  que  os  autos
retornem ao 1º grau de jurisdição e seja reapreciado o pedido da parte
autora com base nos fatos narrados nos autos, inviabilizando, portanto,
nesta fase processual, julgar-se o feito na forma como pedida no recurso,
sob pena de supressão de Instância.

Diante do exposto, com arrimo no art. 557 do CPC, de ofício,
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anulo a sentença, determinando o retorno dos autos à Vara de origem,
após o decurso do prazo recursal, para que sejam apreciados todos os
pedidos contidos na petição inicial.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                      Relator 
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