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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE  BUSCA  E
APREENSÃO. COMPROVADO INADIMPLEMENTO
DO  DEVEDOR.  MORA  CARACTERIZADA.
PEDIDO  JULGADO  PROCEDENTE.
IRRESIGNAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DE  BAIXA
DA ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA PELA INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.  LIMITES  DO  RECURSO.
SENTENÇA  ULTRA  PETITA.  PROVIMENTO  AO
APELO. 

 O juízo está adstrito aos limites da lide,  não
podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita),
fora  (extra petita) ou além  (ultra petita) do que foi
postulado  pelo  autor,  nos  termos  do  art.  460  do
CPC. 

 No caso dos autos, o Juízo a quo foi além do
que  foi  pedido  pela  parte  autora  na  exordial,
porquanto  determinou  a  baixa do  gravame  de
alienação fiduciária,  questão  esta  que  não  foi
postulada pela parte requerente. Contudo, isso não
implica em nulidade da sentença, mas sim no decote
da parte que ela excedeu aos pedidos veiculados na
inicial. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, em PROVER  O  RECURSO  APELATÓRIO,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl.118.

RELATÓRIO
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Cuida-se de Apelação Cível interposta pela BV Financeira S/A

– Crédito, Financiamento e Investimento, irresignado com a Sentença proferida

pelo Juiz da 11ª Vara Cível da Capital que julgou procedente a Ação de Busca

e Apreensão proposta em face de Pedro Ricardo Ramos Pedrosa Facundo.

Nas razões da Apelação, o  Promovente  alegou  que  a

procedência da Ação de Busca e Apreensão não conduz necessariamente a

extinção da obrigação e, por consequência, não rescinde o contrato objeto da

demanda ante a ausência da satisfação integral do débito. Sendo assim, aduz

que a sentença mostra-se ultra petita.

Contrarrazões não apresentadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça não ofertou parece de mérito

(fls.110/111).

É o relatório. 

VOTO

O cerne da questão cinge-se na alegação de que o julgamento

proferido  na  origem afigura-se  ultra petita,  por  ter  determinado  a  baixa do

gravame  de  alienação fiduciária  pela  Instituição  Financeira,  pedido  diverso

daquele postulado na exordial da Ação de Busca e Apreensão.

De  pronto,  impende  fazer  uma  análise  da  adequação  da

Sentença emanada pelo Magistrado a quo com a petição inicial da Ação, a fim

de aferir o objeto da lide. 

Rezam  os  arts.  128  e  460,  do  CPC,  vigente  quando  da

prolação da Sentença:

Art.  128. O juiz decidirá  a  lide  nos limites em que foi
proposta,  sendo-lhe defeso conhecer de questões,  não
suscitadas,  a  cujo  respeito  a  lei  exige  a  iniciativa  da
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parte.

Art. 460. 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 do que Ihe foi demandado.

Assim, os dispositivos concretizam o princípio da adstrição na

normativa processualística pátria. Por ele, o Magistrado encontra-se atado aos

pedidos feitos pelo Autor e em conformidade com as regras vigentes. Desta

feita,  na  lição  de  Chiovenda,  “o  processo  deve  dar,  quanto  for  possível

praticamente, a quem tenha um direito, tudo aquilo e exatamente aquilo que

ele tenha direito de conseguir”1.

Observa-se  que  deve  haver  correlação  entre  o  pedido  e  a

Sentença, não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra

petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela parte Autora, nos termos

dos artigos supracitados.

Desta forma, no caso concreto, o Juízo a quo foi além do que

foi  pedido  pela  Promovente,  porquanto  determinou  a  baixa da  restrição  de

alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito competente, pleito este que não

foi formulado pela parte Autora na exordial da Ação de Busca e Apreensão, que

tem por objetivo principal reaver o bem do devedor que encontra-se em mora.

E,  como  é  defeso  ao  julgador  analisar  pedido  que  não  foi

formulado na petição inicial,  mister o decote da Sentença, na parte que ela

excedeu ao pedido veiculado na inicial.

Nesse sentido, já se manifestou o colendo STJ:

RECURSO  ESPECIAL  –  AÇÃO  DE
RESPONSABILIDADE  CIVIL  –  AQUISIÇÃO  DE
UNIDADE  IMOBILIÁRIA  EM  CONSTRUÇÃO  –
ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO – DEFEITOS NA
CONSTRUÇÃO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
PELO CONSTRUTOR – DANO MATERIAIS E MORAIS –
COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO
DO  DÉBITO  TOTAL DO  IMÓVEL –  DECISÃO  ULTRA

1 Apud, WATANABE, Kazuo. Da Cognição No Processo Civil. Campinas: Bookseller, 2000, p. 24 
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PETITA  –  OCORRÊNCIA  –  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO. 1.- Configura-se julgamento
ultra petita  quando o  julgador  decide a  demanda além
dos  limites  do  pedido  formulado  petição  inicial.  2.-
Verificando-se  a  ocorrência  de  julgamento  ultra petita,
admite-se  o  decotamento  do  provimento  judicial
concedido  em  maior  extensão  do  que  o  pedido
formulado.  3.-  Recurso Especial  provido em parte para
decote de condenação a fato não constante do pedido,
bem como para decotar assim a condenação por danos
morais.  (REsp  1.352.962/RS,  Terceira  Turma,  Superior
Tribunal de Justiça, Relator: Min. Sidnei Beneti, Julgado
em 07/05/2013).

Feitas tais considerações,  PROVEJO O PRESENTE APELO,

para decotar a Sentença no ponto referente à baixa da restrição de alienação

fiduciária junto ao órgão de trânsito respectivo, visto ser  ultra petit,  mantendo

os demais termos.

É o voto

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator,  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos, o
Excelentíssimo  Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo
Doutor Carlos Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma.
Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho da Costa lopes, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 29 de agosto de 2017.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator
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