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PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE 
INDÉBITO.  LIQUIDAÇÃO  ANTECIPADA  DO 
CONTRATO.  DEDUÇÃO  DOS  JUROS.  DECISÃO 
DISCREPANTE  DO  PEDIDO.  AFRONTA  AO 
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‘EX OFFICIO’. APELOS PREJUDICADOS.

– É ‘extra  petita’ a  sentença que dá ao Autor 
pedido diverso daquele pleiteado na exordial. Em tal 
hipótese,  a  sentença  encontra-se  eivada  de  vício 
que a torna nula, impondo-se o reconhecimento ‘ex 
officio’ de sua nulidade.

– Prejudicada  a  análise  dos  Recursos 
Apelatórios.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo  HSBC  Bank 

Brasil S/A Banco Múltiplo e por  Marcela Aragão de Carvalho Costa contra a 

sentença  prolatada  pelo  Juiz  da  4ª  Vara  Cível  da  Capital,  que  julgou 

parcialmente  procedente  a  Ação  de  Repetição  de  Indébito proposta por 

Marcela Aragão de Carvalho Costa.
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Nas  razões  da  Apelação,  o  Promovido  suscitou 

preliminarmente a nulidade da sentença.  No mérito,  alegou a legalidade da 

cobrança das tarifas. 

A  Promovente  reiterou  o  pedido  inicial,  requerendo  a 

restituição do valor pago indevidamente quando da liquidação antecipada do 

contrato de arrendamento mercantil.

Contrarrazões não ofertadas. 

A Procuradoria  de  Justiça  opinou  preliminarmente  pelo  não 

conhecimento  do  primeiro  apelo  e  pelo  desprovimento  do  segundo  apelo 

(fls.123/128).

É o relatório.

DECIDO

Antes  de  analisar  o  recurso  apelatório,  cumpre  ao  julgador 

apreciar os aspectos de ordem pública que envolvem a questão.

Sendo  assim,  trago  à  colação  o  art.  128,  do  Código  de 

Processo Civil, que determina: “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 parte”.

Esta norma contém o princípio da congruência, segundo o qual 

a sentença deve estar em harmonia com o pedido, ou seja, a sentença deve 

limitar-se  ao  que  o  Autor,  qualitativa  e  quantitativamente,  requereu  quando 

ingressou em juízo, não podendo ir além do pedido nem deixar de apreciar os 

requerimentos por ele formulados.
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No caso vertente,  conforme relatado,  a  Demandante  propôs 

Ação  de  Repetição  de  Indébito  em  face  do  Hsbc  Bank  do  Brasil  S/A, 

requerendo, nos termos da parte final de sua peça vestibular, que fosse 

“Que seja julgado procedente o pedido de repetição do 
indébito, no que tange a redução proporcional de juros da 
quitação antecipada, condenando o promovido a devolver 
a autora o valor de ….  ” (fl.08)

Ao  sentenciar  o  feito,  o  douto  Magistrado  de  primeiro  grau 

julgou  procedente  o  pedido  da  Autora,  restando  a  parte  dispositiva  assim 

redigida:

“... Julgo parcialmente procedente o pedido inicial... para 
condenar  o  banco  réu  a  devolver  as  tarifas 
indevidamente cobradas, a saber, “promotora de vendas” 
no valor de R$700,00 e “pgto de desp. de terceiros R$ 
899,10, as quais somam R$1.599,10....” (fls. 161/162) 

Como facilmente se percebe, não há qualquer similitude entre 

o pedido formulado na inicial e a tutela concedida pelo magistrado através da 

sentença recorrida, tratando-se de evidente decisão ‘extra petita’.

Ora,  em  obediência  ao  artigo  retrocitado,  o  julgador  tem  a 

obrigação de apreciar todos (e somente) os pedidos formulados pela Autora, 

fundamentando, ainda que de forma sucinta, as razões de sua convicção. Não 

o fazendo, a decisão encontra-se nula quando concede mais que o seu pedido, 

caracterizando-se como ‘extra petita’, posto que o magistrado ‘a quo’ concedeu 

a Autora pedido diverso do que ele havia pleiteado na petição inicial.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior pontifica:

A nulidade da sentença citra petita, portanto, pressupõe  
questão  debatida  e  não  solucionada  pelo  magistrado,  
entendida por questão o ponto de fato ou de direito sobre  
que dissentem os litigantes,  e  que,  por  seu  conteúdo,  
seria capaz de, fora do contexto do processo, formar, por  
si só, uma lide autônoma. (Curso de Processo Civil. Rio  
de Janeiro: Forense, 2005, pp. 471s)
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Em  casos  análogos,  verificando-se  a  inadequação  do 

provimento jurisdicional ao pedido formulado na inicial, o Superior Tribunal de 

Justiça tem decidido pela anulação da decisão:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL. 
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NULIDADE 
CONFIRMADA.  Acórdão  a  quo  segundo  o  qual  “a 
sentença  que  aprecia  pedido  diverso  do  proposto  na 
inicial  configura-se  extra  petita,  impondo-se  a  sua 
nulidade”.  Caracterizado  o  julgamento  extra  petita 
proferido pela sentença, que examinou pedido diverso do 
pleiteado  na  exordial,  há  que  ser  confirmada  sua 
nulidade. Agravo regimental não-provido (STJ – AgRg no 
REsp  731359/MA;  Min.  José  Delgado,  1ª  T,  DJ 
08.08.2005)

(...)  4.  O  julgamento  extra  petita  constitui  error  in 
procedendo, que acarreta a nulidade da decisão, razão 
pela  qual  deve  ela  ser  cassada.  5.  Recurso  especial 
conhecido  e  improvido.  (REsp  546.137/RS,  Rel.  Min. 
Arnaldo Esteves Lima, 5ª T, DJ 27.11.2006)

No  mesmo  sentido,  posiciona-se  de  forma  pacífica  este 

Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  NULIDADE  DA 
DECISÃO QUE APRECIOU PLEITO DE ANTECIPAÇÃO 
DE  TUTELA  -  JULGAMENTO  EXTRA-PETITA  - 
FUNDAMENTOS ESTRANHOS À LIDE - ANULAÇÃO - 
PROVIMENTO  DO  AGRAVO.  -  Submetida  a  atividade 
jurisdicional ao princípio da demanda (art.  2º),  eventual 
julgamento fora  dos limites  do pedido ou da causa de 
pedir  implicaria,  na  medida  em  que  considerados 
aspectos não mencionado pelas partes, decisão ultra ou 
extra  petita...  (BEDAQUE,  José  Roberto  dos  Santos. 
Código  de  processo  civil  interpretado:  Antônio  Carlos 
Marcato, coordenador. São Paulo: Atlas, 2004. p. 354). - 
Ao contrário do que ocorre com a apelação, o agravo de 
instrumento  é  dotado  de  efeito  devolutivo  restrito, 
devendo,  portanto,  ser  anulada  a  decisão  que  profere 
julgamento extra  petita,  mormente  quando o  agravante 
limita-se  a  este  pedido,  não  trazendo  questões  sob  o 
próprio  mérito  da  demanda  (200.2005.018932-9/001; 
22/06/2006;  DES.  MARCIO  MURILO  DA  CUNHA 
RAMOS).

Por oportuno, registre-se que é vedado ao órgão de segundo 

grau apreciar questão sobre a qual o magistrado ‘a quo’ sequer se pronunciou 

na sentença,  nem mesmo de maneira implícita,  sob pena de supressão de 

instância.  Impõe-se,  portanto,  o  reconhecimento  da  nulidade  da  sentença 
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vergastada,  para  que  outra  seja  prolatada  com  o  exame  dos  pedidos 

suscitados pela Autora.

Amparado em tais razões, por ser questão de ordem pública, 

DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE da decisão ‘a quo’,  por ser  ‘extra 
petita’,  determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que 
outra  seja  proferida em seu lugar,  restando prejudicada  a  análise  dos 
recursos apelatórios.

Publique-se.

Comunicações necessárias.

João Pessoa, _____ de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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