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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível –
Ação de  indenização por  danos morais  –
Sentença  –  Procedência  parcial  –
Irresignação do  autor  –  Alegação de  que
todos  os  pedidos  da  exordial  foram
acolhidos  –  Verificação  de  procedência
total da ação – Reforma do dispositivo da
sentença – Condenação em sucumbência
a favor da demandante – Provimento. 

–  Da  peça  vestibular,  vê-se  que  a
recorrente  pleiteou  o  cancelamento  do
protesto e a indenização por danos morais,
pedidos  estes  que  foram  julgados
procedentes pelo Juízo “a quo”. Todavia, na
sentença  hostilizada,  o  M.M.  Juiz
monocrático  também  fez  referência  a
pedido de indenização por dano material e
lucros  cessantes,  desacolhendo  referido
pedido  por  ausência  de  comprovação.
Nesse  norte,  a  demanda  foi  julgada
“parcialmente”  procedente,  com  a
condenação  em  custas  processuais  e
honorários advocatícios na modalidade “pro
rata”.

– Efetivamente o juízo singular incorreu em
equívoco,  “data  vênia”,  extrapolando  os
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limites do pedido, pois não houve menção,
na  causa  de  pedir  e  nos  pedidos,  a
indenização  por  danos  materiais  e  lucros
cessantes.

– Os julgamentos “ultra petita” não ensejam
a  nulidade,  podendo  ser  revertidos
mediante recurso, naquilo que exceder aos
limites da postulação.

–  Reconhecendo  que  a  demanda  foi
julgada  totalmente  procedente,  há  de  se
condenar  a  promovida  nas  custas
processuais e honorários advocatícios.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça, por votação uníssona,  dar  provimento ao apelo, nos
termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  apelação  cível  interposta  por
CONSTRUFÁCIO COMÉRCIO DE MATERIAIS  DE CONSTRUÇÃO LTDA,
em  face  de  TELAS  METÁLICAS  TELMETAL  LTDA, irresignada com a
sentença de fls.  70/74 que,  nos autos da ação de  indenização por  danos
morais  c/c  anulação  de  protesto  com pedido  de  tutela  antecipada,  julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  deduzidos  na  inicial,  condenando  a
apelada ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil  reais)  a  título  de danos
morais  e afastando a condenação  por  danos materiais  e lucros cessantes.
Consequentemente,  a  condenação  em custas  processuais  e  honorários
advocatícios foi na modalidade “pro rata”.

Em  suas  razões  recursais  (fls.  89/95),  a
empresa apelante alega que em sua petição inicial, ao longo de toda a peça
processual, apenas houve pedido de cancelamento de protesto e  pedido de
condenação em reparação por danos morais, suportados em decorrência do
protesto  indevido,  não  havendo  referência  a  danos  materiais  e  lucros
cessantes.

Sustenta  ter  havido  contrariedade  na
sentença “a quo”, que julgou a demanda “parcialmente” procedente, em que
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pese tenha sido acolhido integralmente os pleitos autorais.

Com  isso,  pugna  que  seja  decotado  da
sentença aquilo que ultrapassou o pedido, para declarar a procedência total
da demanda, com a consequente condenação da demandada, ora recorrida,
em honorários advocatícios e custas processuais.

Não  foram  apresentadas  contrarrazões,
consoante certidão de fl. 96.v.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça,  à  fl.  103, opinou pelo  seguimento do recurso e, no
mérito, deixou de apresentar manifestação.

É o relatório. 

V O T O

Preenchidos  os  pressupostos  processuais
extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso.

A  insurreição da apelante visa demonstrar
que a sentença “a quo” julgou a ação parcialmente procedente, quando todos
os pedidos deduzidos na inicial foram acolhidos. Com isso, requer  a declara-
ção de  procedência total da demanda, com a consequente condenação da
apelada em honorários advocatícios e custas processuais. 

A  questão  não  demanda  maiores  indaga-
ções, assistindo razão à recorrente.

É que,  verifica-se  da  peça  vestibular  (fls.
02/14) que a recorrente pleiteou o cancelamento do protesto e a indenização
por danos morais, pedidos estes que foram julgados procedentes pelo Juízo
“a quo”.

Todavia,  na  sentença  hostilizada,  o  M.M.
Juiz monocrático  também  fez referência a pedido de indenização por dano
material  e lucros cessantes, desacolhendo referido pedido por ausência de
comprovação. Nesse norte, a demanda foi julgada “parcialmente” procedente,
com a condenação em custas processuais e honorários advocatícios na mo-
dalidade “pro rata”.

Como se vê, efetivamente o juízo singular
incorreu em equívoco, “data vênia”, extrapolando os limites do pedido, pois
não houve menção, na causa de pedir e nos pedidos, a indenização por da-
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nos materiais e lucros cessantes.

Mister  ressaltar  que  os  julgamentos  “ultra
petita” não ensejam a nulidade, podendo ser revertidos mediante recurso, na-
quilo que exceder aos limites da postulação, consoante se extrai do magisté-
rio de HUMBERTO THEODORO JR1, veja-se: 

“Aqui, o juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando
ao autor mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulida-
de, então, é parcial, não indo além do excesso praticado,
de sorte que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada o
tribunal não anulará todo o decisório, mas apenas deco-
tará aquilo que ultrapassou o pedido”.

Neste sentido, pede-se vênia para colacio-
nar julgado do Tribunal Regional do Trabalho da 18º Região:

JULGAMENTO ULTRA PETITA. NULIDADE DA SEN-
TENÇA. INOCORRÊNCIA.No julgamento ultra petita -o
juiz decide o pedido, mas vai além dele, dando ao autor
mais do que fora pleiteado (art. 460). A nulidade, então,
é parcial, não indo além do excesso praticado, de sorte
que, ao julgar, o recurso da parte prejudicada o tribunal
não anulará todo o decisório, mas apenas decotará aqui-
lo que ultrapassou o pedido- (in,  HUMBERTO THEO-
DORO JR., in Curso de Direito Processual Civil, vol. 1,
12ª ed., p. 511). Preliminar de nulidade afastada. (TRT-
18  1929200801318000  GO  01929-2008-013-18-00-0,
Relator:  ALDON  DO  VALE  ALVES  TAGLIALEGNA,
Data de Publicação: DJ Eletrônico Ano III Nº 104, de
16.6.2009, pág. 20.)

Não há dúvidas de que o  magistrado co-
marcão extrapolou os limites da lide, apreciando pedido de indenização por
danos materiais e lucros cessantes, sem que este constasse da exordial.

Em face  aos  princípios  da  economia  pro-
cessual e celeridade, tenho que a melhor solução ao caso é a adequação da
condenação ao que foi pedido, eis que a sentença que padece do vício de ter
sido prolatada "ultra petita" não é totalmente nula, devendo-se, tão-somente,
decotar o excesso.

Face ao exposto,  DOU PROVIMENTO ao
apelo, para, reconhecendo que a demanda foi julgada totalmente procedente,
condenar a promovida, ora apelada, nas custas processuais e honorários ad-
vocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. 

1 Curso de Direito Processual Civil, vol. 1, 12ª ed., p. 511, verbis:
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Presidiu a  sessão  o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. 

Participaram do julgamento o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e  o Exmo. Dr.  João Batista Barbosa, Juiz de Direito convocado, com
jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o Exmo.  Dr.
Valberto Cosme Lira, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 09 de abril de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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