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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL. 
FINANCIAMENTO.  SUPOSTO  ERRO  NOS  CÁLCULOS  DAS 
PRESTAÇÕES.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNAÇÃO  QUANTO  À 
SISTEMA  DE  AMORTIZAÇÃO,  CAPITALIZAÇÃO  MENSAL  OU 
ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS. SENTENÇA QUE ENFRENTA 
QUESTÕES  NÃO  VENTILADAS  NA  INICIAL  E  DEIXA  DE 
EXAMINAR O QUE FORA ALEGADO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO 
DA CONGRUÊNCIA (ART. 128 E 460, DO CPC). SENTENÇA CITA E 
EXTRA  PETITA.  NULIDADE  DECLARADA  DE  OFÍCIO. 
PREJUDICADA A APELAÇÃO. CPC, ART. 557, CAPUT.

A prestação jurisdicional deve se restringir ao que foi objeto do 
pedido, de modo que o enfrentamento de matéria não proposta na 
peça de ingresso configura julgamento extra petita e a ausência de 
exame do que  fora  veiculado caracteriza  julgamento citra  petita. 
Nulidade declarada de ofício, prejudicado o recurso.

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou 
improcedente o pedido formulado na ação de revisão contratual promovida por Rinaldo 
Wagner  de  Araújo  Barbosa em  desfavor  de  Aymoré  Crédito,  Financiamento  e 
Investimento S. A.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
improcedente a pretensão autoral formulada, alegando, em apertada síntese, a inexistência 
de  qualquer  abusividade  em  redor  do  contrato  firmado,  e  reconhecendo, 
consequentemente, a legalidade da capitalização mensal de juros, não havendo qualquer 
indébito a ser devolvido.

Inconformado,  o  consumidor  litigante  interpôs  o  presente  recurso 
apelatório,  pugnando pela reforma do  decisum  de 1º grau,  argumentando, em suma: a 



ilegalidade da capitalização mensal dos juros, a abusividade da taxa de juros pactuada, 
acumulação  de  comissão  de  permanência  com  outros  encargos,  violação  ao  dever  de 
informação  ao  consumidor  e  a  necessária  da  restituição  em  dobro  dos  valores  pagos 
indevidamente a esse título.

Intimada, a instituição financeira apelada ofertou suas contrarrazões, 
opinando pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão, o que o 
fez ao rebater as alegações recursais levantadas pelo insurgente.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do 
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

Compulsando-se os autos, observa-se que a pretensão veiculada na 
inicial destina-se a apurar eventual diferença da prestação de financiamento travado entre 
os litigantes. Tanto é assim que o próprio autor destaca que a demanda  “não possui o 
condão de discutir o Sistema de Amortização, a elevada taxa de juros aplicada, nem a 
restituição de Taxa de Cadastro e de Taxa de Emissão de Boleto cobrados nos contrato”. 

Em verdade, o demandante insurgiu-se contra um suposto sistema 
viciado de cálculo, que aumentaria o valor da parcela, gerando onerosidade excessiva e 
vantagem exacerbada para a parte adversa.

Em outras  palavras,  segundo se colhe da inicial,  a  impugnação se 
dirige a erro no cálculo das parcelas e não a outros aspectos do contrato, tais como os 
examinados na sentença. Neste cenário, caberia ao magistrado se ater ao vício indicado 
pelo autor, em obediência ao princípio da  congruência, e não se imiscuir por caminhos 
outros não indicados na inicial, nos termos dos arts. 128 e 460, do CPC1.

A prestação  jurisdicional  deve  se  restringir  ao  que  foi  objeto  do 
pedido,  de  modo  que  o  enfrentamento  de  matéria  não  proposta  na  peça  de  ingresso 
configura julgamento extra petita e a ausência de exame do que fora veiculado caracteriza 
julgamento citra petita.

Neste particular:

APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE 
FINANCIAMENTO  -  RECONHECIMENTO  DE  ABUSIVIDADE 

1 RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ARTS. 128 E 460, DO CPC. PRINCÍPIOS PROCESSUAIS DA ADSTRIÇÃO E DA 
CONGRUÊNCIA  (OU  DA  CORRELAÇÃO).  INOBSERVÂNCIA.  SENTENÇA  EM  DESACORDO  COM  O  PEDIDO. 
TRANSMUTAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR PELOS ÓRGÃOS JUDICANTES. IMPOSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
- Há violação aos arts. 128 e 460, do CPC se a causa é julgada (tanto na sentença como no acórdão recorrido) com fundamento em 
fatos não suscitados pelo  autor  ou,  ainda,  se o  conteúdo do provimento dado na sentença é  de natureza  diversa do pedido 
formulado na inicial.  Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 746622 PB 2005/0072483-5, Relator: Ministra NANCY 
ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/09/2006, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 23.10.2006 p. 309)



NÃO  PLEITEADA  -  NÃO  APRECIAÇÃO  DE  TODOS  OS 
PEDIDOS  INICIAIS  -  DECISÃO  EXTRA  E  CITRA  PETITA  - 
NULIDADES  SUSCITADAS  DE  OFÍCIO.  Com  fundamento  no 
princípio  da  congruência,  deve  o  Magistrado  resolver  todas  as 
questões de fato e de direito que lhe são submetidas pelas partes, 
nos termos do art. 458 do CPC. A sentença deve ser clara, precisa, 
sem omissões,  obscuridades  e  contradições,  devendo se  ater  aos 
limites  postos  na lide e  examinar as  questões fáticas  e  jurídicas 
apresentadas  pelas  partes.  Tendo  a  decisão  declarado  abusivas 
cláusulas  não  pleiteadas  na  inicial  e,  ainda,  não  tendo  havido 
manifestação judicial  sobre todas as  pretensões formuladas  pela 
parte  autora,  forçoso  reconhecer  o  caráter  extra  e  citra  petita  da 
decisão  de  1º  Grau,  nulidades  que  devem  ser  reconhecidas  e 
decretadas de ofício pelo Tribunal ad quem.2

Ante todo o exposto, declaro, de ofício, a nulidade da sentença, haja 
vista ser extra e citra petita e determino o retorno dos autos ao primeiro grau para que o 
magistrado emita  outra  decisão,  observando-se os aspectos  ventilados  na inicial.  Julgo 
prejudicado o recurso, nos termos do art. 557, caput do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 08 de abril de 2015

           João Alves da Silva
    Relator

2 TJ-MG - AC: 10707110144276001 MG , Relator: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 04/02/2014, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA 
CÍVEL, Data de Publicação: 07/02/2014


