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Parada Simão

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL.  APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DE REVISÃO C/C DANOS MORAIS JULGADA
IMPROCEDENTE.  INSURREIÇÃO  DA  PARTE
AUTORA.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.
ANULAÇÃO.  PROCESSO  QUE  NÃO  SE
ENCONTRA EM  CONDIÇÕES  DE  IMEDIATO
JULGAMENTO.  INAPLICABILIDADE  DO
ART.1.013,  §3º,  INCISO  II,  DO  NOVO  CPC.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.
APELO  PREJUDICADO.  APLICAÇÃO  DO
ART.932,  INCISO  III,  DO  CPC. NÃO
CONHECIMENTO.

1.  Tendo ocorrido  o  julgamento  extra  petita,  e
não  estando  o  processo  pronto  para  imediato
julgamento  por  este  Tribunal  (art.1.013,  §  3º,
inciso  II,  do  novo  CPC),  deve  ser  anulada  a
sentença e determinado o retorno dos autos ao
Juízo a quo para instruir o processo e proceder
o novo julgamento da causa.

2.  Assim  sendo,  o  recurso  encontra-se
prejudicado  e  não  pode  ser  conhecido,  nos
termos do art.932, inciso III, do CPC.
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VISTOS, etc.

Trata-se de ação de revisão c/c danos morais  ajuizada
por MARIA ALVES DE OLIVEIRA ARNOR contra a AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E  INVESTIMENTO S/A,  demanda  que  tramitou  na
Comarca de Jacaraú.

Em síntese, a promovente alegou que os juros cobrados
no financiamento são maiores do que os contratados, consoante cálculo
realizado através da calculadora do cidadão do site do Banco Central do
Brasil. Assim sendo, sustentou que houve publicidade enganosa, e pediu
a condenação da ré na devolução em dobro dos valores indevidamente
pagos, além de danos morais.

Após a oferta  da contestação,  às fls.  42/74,  o MM Juiz
sentenciou a imediatamente lide. Reconheceu a legalidade da cobrança
de capitalização de juros, ausência de IOF nos cálculos e a inexistência
de danos morais, julgando improcedente a ação (fls. 84/91).

Irresignada,  a  autora  apelou  alegando  a  ocorrência  de
julgamento extra petita. Reiterou os fundamentos da exordial e pediu o
provimento do apelo para reformar a sentença e julgar procedente a ação
(fls. 92/104).

Contrarrazões  de  fls.  109/131,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO

Com efeito,  verifica-se  que,  de fato,  ocorreu julgamento
extra petita como alega a apelante, porquanto a sentença não analisou a
alegada  divergência  dos  juros  contratados  frente  aos  efetivamente
cobrados no financiamento, limitando-se a reconhecer a legalidade da
cobrança de capitalização, pedido que não foi requerido na exordial.

Embora o pedido de danos morais tenha sido apreciado e
rejeitado,  seu  julgamento  não  pode  mantido  haja  vista  que  os
fundamentos para sua rejeição não correspondem ao pedido inicial da
autora em decorrência do julgamento extra petita.

O art. 1.013, § 3º, inciso II, do novo CPC estabelece que
em casos como estes a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento
da matéria impugnada e, se o processo estiver em condições de imediato
julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito.
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Contudo, a causa ainda precisa de instrução, notadamente
porque a análise do pedido da autora demanda perícia técnica, que não
foi  realizada,  e  também  não  pode  ser  apreciado  pelas  provas
colacionadas aos autos.

Além do mais,  não foi  oportunizada a parte a oferta de
impugnação, nem saneado o processo. Em alguns casos de julgamento
antecipado da lide,  a impugnação poderá até  ser  dispensada,  porém,
tendo  o  réu  alegado preliminares  como na hipótese  (fls.  43/49),  este
procedimento não é recomendado.

Assim sendo,  deve  ser  decretada  a  nulidade  total  da
sentença e, por conseguinte, reconhecida a prejudicialidade do apelo.

Este é o entendimento este Tribunal de Justiça, consoante
elucidam os recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO
DE  FINANCIAMENTO.  ALEGAÇÃO  DE  ERRO  NA
FIXAÇÃO DO VALOR DAS PARCELAS. NECESSIDADE
DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL. NULIDADE
DA SENTENÇA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RETORNO
DOS  AUTOS  À  ORIGEM.  APLICABILIDADE  DO  ART.
932,  INCISO III,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. APELO PREJUDICADO. 

-  Para verificação da alegação do autor, de que houve
erro  no  valor  das  parcelas  do  financiamento,
imprescindível a realização de perícia contábil.

- É de se ressaltar que o meio probante em disceptação
poderia ter sido determinado de ofício pelo juiz da causa,
posto que relevante para a instrução do feito e necessário
para elucidar as questões controvertidas nos autos.

-  Nesse  contexto,  a  sentença  deve  ser  anulada  para
realização de prova pericial com o fim de esclarece se
houve erro ou não na fixação do valor das parcelas do
financiamento.

- Nos termos do art. 932, inciso III, do Novo Código de
Processo Civil,  incube ao Relator,  por meio de decisão
monocrática,  não  conhecer  de  recurso  inadmissível,
prejudicado  ou  que  não  tenha  impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00028497520138150751,  Relator  DES  OSWALDO
TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 30-05-2016)

PROCESSO  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
REVISÃO  DE  CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  DE
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VEÍCULO JULGADA IMPROCEDENTE.  INSURREIÇÃO
DA PARTE  AUTORA.  JULGAMENTO  EXTRA PETITA.
SENTENÇA  ANULADA.  PROCESSO  QUE  NÃO  SE
ENCONTRA  EM  CONDIÇÕES  DE  IMEDIATO
JULGAMENTO. INAPLICABILIDADE DO ART.1.013, §3º,
INCISO II, DO NOVO CPC. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO A QUO. APELO PREJUDICADO. APLICAÇÃO DO
ART.932, INCISO III, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. 

1.  Tendo  ocorrido  o  julgamento  extra  petita,  e  não
estando o processo pronto para imediato julgamento por
este Tribunal  (art.1.013,  § 3º,  inciso  II,  do  novo CPC),
deve ser anulada a sentença e determinado o retorno dos
autos ao Juízo a quo para instruir o processo e proceder
o novo julgamento da causa.

2. Assim sendo, o recurso encontra-se prejudicado e não
pode ser conhecido, nos termos do art.932, inciso III, do
CPC. 

(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00015956720138150751,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 16-05-2016)

DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  DECRETO  A  NULIDADE  DA
SENTENÇA, NÃO  CONHECENDO  DO  APELO,  face  sua
prejudicialidade (art.932, inciso III, do CPC), e determino o retorno dos
autos ao Juízo a quo para que determina a perícia judicial do contrato e
proceda a instrução do processo.

P. I.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz

RELATOR
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