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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Negativação  indevida  –  Danos  morais  –
Plano  de  telefonia  –  Demora  no
cancelamento  de  linha  telefônica  –
Pretensão  de  reconhecimento  da
inexistência de débito em período posterior
–  Decisão  que  considera  o  direito
indenizatório  quanto  à  inexistência  de
notificação  previa  do  nome  do  autor  em
cadastro de inadimplentes – Causa de pedir
diversa  –  Julgamento  fora  dos  limites  da
inicial – Anulação do “decisum” de primeiro
grau – Retorno dos autos à instância a quo
para  fins  de  novo  pronunciamento  –
Prejudicialidade do apelo.
 
- Decidida a lide fora do pedido proposto, é
cabível  a  declaração  da  mácula  nesta
instância  recursal  quando  o  julgado
primitivo  está  imbuído  do  vício  de
julgamento  “extra  petita”,  o  que  implica  a
nulidade.

-  “É  nula  a  sentença  que  decide  a
pretensão do autor fundada em causa de
pedir totalmente diversa daquela que serviu
de suporte à petição inicial.” (TJ-RR - AC:
0010127068319,  Relator:  Des.  ELAINE
CRISTINA BIANCHI,  Data  de  Publicação:
DJe 14/03/2015)
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- O julgamento  “extra petita” é matéria de
ordem  pública,  cuja  declaração,  em
qualquer  grau  de  jurisdição,  pode  ser
realizada de ofício.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  (fls.  95/109)
interposta pela  TNL PCS S/A,  insurgindo-se contra a sentença (fls.  85/91)
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Regional de Mangabeira, Comarca da Capital,
que julgou procedentes os pedidos formulados pela apelada,  Carla Araújo
Lima  Júnior,  na  “ação  de  indenização  por  danos  morais  c/c  liminar  pela
inexistência de dívida”.

A  Magistrada  sentenciante  condenou  a
empresa a pagar à promovente o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título
de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo
INPC a partir da data da publicação da decisão, como honorários advocatícios
sucumbenciais  fixados  em  20%  (vinte  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.

Irresignada,  a  TNL  PCS  S/A  aduz,  em
síntese, que agiu em exercício regular de seu direito, com a cobrança regular
de fatura devida pela autora, não havendo que se falar em inexistência de
débito.

Construiu  tese  de  que  o  dano  moral  não
possui, na legislação brasileira, condão para conter caráter punitivo, com a
observância pelo julgador de outros critérios para tanto.

Sustenta  a  absoluta  inexistência  do  dano
moral  e  o  excesso  do  valor  indenizatório,  com  a  impossibilidade  de
enriquecimento indevido pela apelada.

Requer, ao final, o provimento do apelo.

Não foram apresentadas contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria de Justiça apresentou parecer de fls. 189/192, opinando pelo
prosseguimento do feito sem intervenção ministerial.

É o relatório.
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DECIDO:

Compulsando  detidamente  este  caderno
processual, observa-se que a douta Magistrada não analisou devidamente a
lide em testilha, pois julgou pedido através de causa de pedir diversa daquela
construída pela promovente, ora apelada. Vislumbra-se, portanto, a hipótese
de sentença “extra petita”, que enseja a sua anulação. 

Com efeito, entende-se que a autora fixa os
limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, à inteligência do artigo
art. 141 do CPC/2015, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse parâmetro.

Dispõe  a  mencionada  regra,  similar  à  do
art. 128 do CPC, de 1973, vigente à epoca:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos
pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.  

Logo,  é  vedado  ao  magistrado  proferir
sentença acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra) do pedido; e, caso o faça,
a sentença estará eivada de vício. 

A matéria, inclusive, pode ser declarada de
ofício pelo Tribunal, cassando a sentença e determinando que outra se profira,
decidindo-se sobre todas as questões suscitadas pelas partes litigantes. 

No caso dos autos, a autora, ora apelada,
ingressou com a “ação de indenização por danos morais c/c liminar pela
inexistência  de dívida”,  registrando a negativação indevida do  seu nome
pela empresa em cadastro de inadimplentes. 

Alegou  a  promovente,  em  síntese,  para
tanto, que realizou o pagamento antecipado de fatura telefônica e, logo em
seguida, solicitou o cancelamento de linha para a empresa, que, por sua vez,
demorou a efetivar o procedimento solicitado, gerando a cobrança indevida de
fatura no mês seguinte. 

Aduz,  com  isso,  que  teve  seu  nome
negativado em razão do débito  contido nesta última referida fatura,  o que
ensejou o pedido de indenização por danos morais.

Todavia, apesar de narrar sua peça exordial
com  base  unicamente  na  cobrança  indevida  efetuada  pela  empresa,  a
sentença  proferida  vislumbrou  que  a  ilicitude  se  deu  pela  falta  de
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comunicação  prévia  ao  autor  da  inscrição  de  seu  nome  em  cadastro  de
inadimplentes, pontuando que:

“...  no  que  diz  respeito  à  falta  de  notificação  do
promovente,  saliento  que  a  prévia  comunicação  é
requisito  essencial  para  a  legitimidade  dos  cadastros,
nos termos do art.  43,  § 2º,  do CPC,  e,  uma vez não
efetivada ou não realizada corretamente, não podem ser
mantidos, por representarem uma ilegalidade. Em outras
palavras, a mera inclusão n rol dos maus pagadores sem
que  tenha  sido  oportunizada  ao  interessado  acesso
anterior à informação, nos termos da lei consumerista,
impõe o dever de retirada da anotação. E isto, porque,
tomando ciência da sua fatura inclusão em rol de maus
pagadores, o devedor terá a possibilidade de discutir o
débito,  saldar  a  dívida  ou,  ainda,  negociá-la  com  o
credor,  evitando,  assim,  a  medida  extrema  de  sua
inscrição” (fls. 88).

Assim, apesar de não considerar o pedido
principal  de inexistência do débito e ilegalidade da cobrança, a Magistrada
sentenciante condenou a promovida no pagamento de indenização por dano
moral em razão da ausência de notificação prévia do autor da inclusão de seu
nome em cadastro de inadimplentes.

Ocorre  que  a  promovente  não  ateve  seu
pedido exordial na hipótese considerada pela Julgadora, não podendo esta,
por um lado, reconhecer o direito indenizatório de forma diversa, através de
circunstância não  condizente  com  a  pretensão  autoral  exposta  no
pedido.

Sobre  a  matéria,  colhe-se  da  doutrina  de
Humberto Theodoro Júnior (In: Curso de Direito Processual Civil, vol. I, pg.
470/471, 41ª ed., Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2004.):

"a  sentença  extra  petita  incide  em  nulidade  porque
soluciona causa diversa da que foi proposta através do
pedido. E há julgamento fora do pedido tanto quando o
juiz  defere  uma  prestação  diferente  da  que  lhe  foi
postulada, como quando defere a prestação pedida, mas
com base  em fundamento jurídico não invocado como
causa do pedido na propositura da ação. Quer isto dizer
que  não  é  lícito  ao  julgador  alterar  o  pedido,  nem
tampouco a causa petendi.” (Humberto Theodoro Júnior,
in Curso de Direito Processual Civil, vol. I, 15ª edição,
Rio de Janeiro: Forense, 2006, p. 560). 

Ao formular  os pedidos na inicial,  o autor
fixa os limites da lide, dentro dos quais o réu irá produzir sua contestação.
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Portanto,  o  magistrado  deve  estar  adstrito  ao  pedido,  sendo-lhe  vedado
proferir decisão “extra”, “citra” ou “ultra petita”.

No  caso  em  testilha,  restou  evidenciado
que a sentença é “extra petita”, uma vez que dispôs sobre matéria distinta do
objeto do pedido exordial, devendo ser declarada nula.

Impõe-se desconstituir a sentença, uma vez
que padece de vício (“extra petita”) que inviabiliza o julgamento do mérito do
recurso. Tais vícios decorrem da inobservância pelo juízo “a quo” da regra de
correlação entre o pedido e a sentença.

Neste  sentido,  importante  transcrever
jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.
DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO
EXTRA PETITA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
1.  Havendo  julgamento  de  pedido  estranho  à  lide,  é
imperioso o reconhecimento do julgamento extra petita,
que  consequencializa  a  nulidade  do  decisum  e  a
prolação de nova decisão.
2. Agravo regimental improvido. (Grifei)
(AgRg no REsp 1118668/SP, Rel.  Ministro HAMILTON
CARVALHIDO,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
24/08/2010, DJe 01/10/2010)

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1.  Ao confirmar sentença manifestamente extra petita,
o acórdão recorrido violou o disposto no artigo 460 do
Código de Processo Civil:  "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 que lhe foi demandado".
2. Prejudicadas as demais questões de mérito.
3. Retorno dos autos ao juízo de primeira instância para
prolação de nova sentença.
4. Recurso especial provido em parte. (Grifei)
(REsp  988870/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/11/2007,  DJ
10/12/2007, p. 364)

A  jurisprudência  desta  Corte  também  é
pacífica no sentido de que a decisão “extra petita” é nula de pleno direito,
senão veja-se:
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PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA
QUE CONHECEU DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS
PELO AUTOR E APRECIOU MATÉRIA TOTALMENTE
DIVERSA  DA  REQUERIDA  NA  PETIÇÃO  INICIAL.
SENTENÇA EXTRA PETITA.  NULIDADE.  RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO DE 1° GRAU. PROVIMENTO
DO RECURSO. - A delimitação objetiva da lide dá-se no
momento  em  que  o  autor  formula,  em  sua  petição
inicial, seus pedidos. Portanto, se o que se pede é que
seja apurado o valor devido para quitação do contrato,
é defeso ao magistrado singular, sob pena de incorrer
em julgamento extra petita, conhecer de outra matéria
que não aquelas cognoscíveis ex officio , ou seja, não
poderia  analisar  cláusulas  contratuais,  já  que pedido
não  houve  nesse  sentido.  No  caso,  a  sentença  não
analisou nenhum dos pedidos formulados pela parte e,
deste modo, não observou a regra prevista nos arts.128
e 460 do CPC. - Assim, considerando que a sentença
não tem pertinência com o pedido deduzido na inicial,
configura-se,  in  casu,  decisão  extra  petita,  eis  que
analisou matéria que não foi aduzida pela parte autora,
impondo-se, desta forma, sua anulação, a fim de que
outra seja proferida com o exame do pedido e da causa
de pedir constantes da petição inicial.
TJPB - Acórdão do processo nº 00120070252364001 -
Órgão (1 CAMARA CIVEL) - Relator DES. LEANDRO
DOS SANTOS - j. em 23/04/2013 

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  OCORRÊNCIA.  DECISÃO
PROLATADA  FORA  DOS  LIMITES  DO  QUE  FOI
REQUERIDO  NO  PEDIDO  LIMINAR.
TRANSGRESSÃO  AOS  ARTS.  128  E  460  DO  CPC.
NULIDADE. DECRETAÇÃO. PROVIMENTO.
-  O Juiz deve acolher ou rejeitar o pedido da maneira
como foi apresentado pela parte, sem nada acrescentar
ou inovar no que foi objeto da causa de pedir, não lhe
competindo  tratar  de  questões  totalmente  diferentes
daquelas que integraram o pedido.
-  Constatado  o  julgamento  extra  petita,  deve  ser
declarada pelo Tribunal a nulidade da decisão, a fim de
que nova decisão seja prolatada pelo Magistrado a quo.
(TJPB - AC nº 00220090003506001 - 2ª Câmara Cível –
Relatora:  DESA.  MARIA  DAS  NEVES  DO  E.  A.  D.
FERREIRA  –  julgado  em  20/10/2009)(Sem  grifos  no
original)

Tem-se,  ainda,  do  Tribunal  de  Justiça  do
Paraná:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
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SENTENÇA.  FUNDAMENTAÇÃO  DIVORCIADA  DA
CAUSA DE  PEDIR.  JULGAMENTO  EXTRA PETITA.
NULIDADE. RECURSO PROVIDO. É nula a sentença
que decide a pretensão do autor fundada em causa de
pedir totalmente diversa daquela que serviu de suporte à
petição inicial.” (TJ-RR - AC: 0010127068319, Relator:
Des. ELAINE CRISTINA BIANCHI, Data de Publicação:
DJe 14/03/2015)

Ante o exposto, com base no art. 932, III,
do CPC, DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DE SENTENÇA, POR SER
“EXTRA PETITA”, determinando a remessa dos autos à instância de origem
para novo pronunciamento judicial, retando prejudicado o apelo.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 10 de junho de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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