
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000636-31.2014.815.0341 — Comarca de São João do Cariri
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Banco Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento
Advogado : Wilson Sales Belchior (OAB/PB 17.314)
Apelado : Damião Costa
Advogado : José Cloves Ramos de Farias (OAB/PB 4.229)

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ARRENDAMEN-
TO MERCANTIL. RESCISÃO. DEVOLUÇÃO DO BEM. CONTEÚ-
DO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA EXTRA 
PETITA.  ANULAÇÃO DE PARTE  DA SENTENÇA.  DECOTE  DO 
EXCESSO. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. 
 
–  O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação  
entre  o  pedido  e  a  sentença  (também  chamado  de  princípio  da 
congruência, ou da adstrição entre pedido e sentença, cf. também art. 492 
do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar além (ultra petita),  
aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita).

– Recomenda o art. 324 do CPC que “o pedido deve ser determinado”. A 
determinação  se refere aos limites da pretensão. O autor deve ser claro,  
preciso, naquilo que espera obter da prestação jurisdicional.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de Justiça 
do Estado, à unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  pelo  Banco  Aymoré  Crédito, 
Financiamento e Investimento, contra a sentença de fls. 55/57v, nos autos da Ação de Indenização 
por Danos Morais  ajuizada por  Damião Costa, que julgou procedente em parte o pedido inicial, 
para rescindir o contrato de arrendamento mercantil, devendo o banco arrendador restituir o VRG 
remanescente, após o pagamento do saldo devedor, se houver; retirar o nome da parte autora dos 
cadastros de inadimplentes, bem como pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 
danos morais.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  91/100),  aduz,  em  sede  de 
preliminar, que a sentença é nula, pois extra petita. No mérito, afirma não ter havido dano moral a 
ser indenizado, pois a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito se deu quando ainda havia 



débito por parte do ora apelado.

Contrarrazões às fls. 149/150.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pela 
modificação da sentença na parte que extrapolou os limites delineados nos pedidos formulados e, no 
mérito,  não  ofereceu  parecer  opinativo,  alegando  falta  de  interesse  público  que  enseje  sua 
intervenção obrigatória (fls. 155/157).

É o relatório.

VOTO.

Em suma, o autor propôs a presente ação contra o Banco Aymoré Crédito, 
Financiamento e Investimento, objetivando indenização pelo fato de  seu nome ter sido inserido 
em cadastros de proteção ao crédito, em razão de um contrato de arrendamento mercantil, em que 
foi devolvido o bem adquirido como forma de resolução do contrato, ante a impossibilidade de 
quitar as parcelas.

Na  sentença,  o  juiz  julgou  procedente  em  parte  o  pedido  inicial,  para 
rescindir  o  contrato  de  arrendamento  mercantil,  devendo  o  banco  arrendador  restituir  o  VRG 
remanescente, após o pagamento do saldo devedor, se houver; retirar o nome da parte autora dos 
cadastros de inadimplentes, bem como pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 
danos morais.

Pois bem. 

In casu, como visto, o pedido contido na petição inicial consiste apenas em 
indenização por danos morais e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes.

O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação entre o 
pedido e a sentença (também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição entre pedido e 
sentença, cf.  também art.  492 do CPC/2015). O órgão jurisdicional não pode julgar  além  (ultra 
petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita).

Recomenda o art.  324 do CPC que “o pedido deve  ser  determinado”.  A 
determinação se refere aos limites da pretensão. O autor deve ser claro, preciso, naquilo que espera 
obter da prestação jurisdicional. Somente é determinado o pedido se o autor faz conhecer,  com 
segurança, o que pede que seja pronunciado pela sentença. O objeto imediato do pedido nunca pode 
ser genérico, e há sempre de ser determinado (uma condenação, uma constituição, uma declaração, 
uma execução, uma medida cautelar).

Desse  modo,  observa-se  que  a  sentença  recorrida  foi  extra  petita,  pois 
condenou o promovido, ora apelante, restituir o VRG remanescente, após o pagamento do saldo 
devedor, embora o pedido inicial ter se restringido apenas a condenação da indenização por danos 
morais e retirada do nome do autor dos cadastros de inadimplentes. 

Frise-se,  por  oportuno,  que  incorre  em vício  gerador de  nulidade por 
julgamento extra petita a sentença que contenha decisão fora do pedido inicial. Todavia, não 
cabe a anulação da decisão, mas, tão somente, declarar a sua parcial nulidade, para decotar o 
excesso da condenação, relativamente devolução do VRG, posto que fora do pedido exordial. 



Nesse sentido:

“Tendo constado da petição inicial apenas o pedido de revisão do valor cobrado a título 
de prêmio, não era dado às instâncias ordinárias declararem a ilegalidade do próprio  
seguro  habitacional.  Ao  assim  procederem,  proferiram  decisão  extra  petita,  fora  do  
âmbito  de  incidência  da  atuação  jurisdicional,  delimitado  pelo  pedido,  que  deve  ser  
interpretado restritivamente, nos termos do art. 293 do CPC” (STJ, REsp 991.872/MS,  
Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, jul. 06.04.2010, DJe 22.04.2010).

Sobre  o  tema,  ressaltou  a  Procuradoria  de  Justiça  (fl.  156):  “o  nobre 
Magistrado a quo, analiso, em sua sentença, matéria não trazida aos autos pela parte promovente  
em sua petição inaugural,  apreciando a restituição de valores a título de VRG (valor residual  
antecipado), além daquele pleito delineado pelo autor, incidindo, assim, em prolação de decisão  
ultra petita”.

Por outro lado, percebe-se dos autos que o contrato foi rescindido através da 
devolução do bem adquirido (fls. 08/12), não tendo êxito o ora apelante em comprovar que, após a 
devolução ainda restou saldo remanescente da dívida.

Portanto,  deve a sentença recorrida ser modificada apenas nesse aspecto, 
decotando-se o excesso. 

Assim, à vista das considerações acima ilustradas, e em consonância com o 
parecer  ministerial,  dou provimento  parcial  ao  recurso, para  decotar  da  sentença  recorrida  a 
condenação imposta ao ora apelante de devolução do VRG, tendo em vista as razões anteriormente 
consignadas, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Dr. Ricardo 
Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz e a Exma. 
Desa. Maria das Graças Morais Guedes.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Alcides  Orlando de  Moura  Jansen, 
Procurador de Justiça.

João Pessoa, 29 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR
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RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório  interposto  pelo  Banco Aymoré 
Crédito, Financiamento e Investimento, contra a sentença de fls. 55/57v, nos autos da 
Ação  de  Indenização  por  Danos  Morais  ajuizada  por  Damião  Costa,  que  julgou 
procedente  em  parte  o  pedido  inicial,  para  rescindir  o  contrato  de  arrendamento 
mercantil,  devendo  o  banco  arrendador  restituir  o  VRG  remanescente,  após  o 
pagamento do saldo devedor, se houver; retirar o nome da parte autora dos cadastros de 
inadimplentes, bem como pagar o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 
morais.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 91/100), aduz, em sede 
de preliminar, que a sentença é nula, pois extra petita. No mérito, afirma não ter havido 
dano moral a ser indenizado, pois a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito se 
deu quando ainda havia débito por parte do ora apelado.

Contrarrazões às fls. 149/150.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça opinou 
pela modificação da sentença na parte que extrapolou os limites delineados nos pedidos 
formulados e,  no mérito,  não ofereceu parecer opinativo, alegando falta de interesse 
público que enseje sua intervenção obrigatória (fls. 155/157).

É o relatório. Peço dia para julgamento. 

João Pessoa, 07 de novembro de 2016.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
RELATOR


