
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO N. 0004404-79.2008.815.0371
RELATOR        : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
ORIGEM         : Juízo da 7ª Vara Mista de Sousa
1º APELANTE : Maria Lúcia Queiroga de Sá (Adv. Yanne C Marques de Figueredo)
2ª APELANTE : Banco do Nordeste do Brasil S. A. (Adv. David Sombra Peixoto)
APELADOS    : Os mesmos

1ª  APELAÇÃO.  CÉDULA  DE  CRÉDITO  RURAL.  PACTUAÇÃO
DE  MULTA  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  PELO  INPC.  ITENS
QUE NÃO FORAM OBJETO DO PEDIDO INICIAL. SENTENÇA
EXTRA  PETITA,  NESTES  PONTOS.  NULIDADE  PARCIAL.
PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS
E DA ECONOMIA PROCESSUAL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
LIMITAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  PERCENTUAIS  PREVISTOS
NA CÉDULA INFERIORES A 12% A.A. PROVIMENTO PARCIAL
DO RECURSO. CPC, ART. 557, § 1º-A.

“Configura-se  o  julgamento  extra  petita  quando  o  juiz  concede
prestação  jurisdicional  diferente  da  que  lhe  foi  postulada  ou
quando  defere  a  prestação  requerida,  porém  com  base  em
fundamento  não invocado como causa do pedido.  2.  Constatado
que o julgamento deu-se fora dos limites traçados pela parte, fica
ele sujeito à declaração de nulidade”.1  “[...] Se a decisão contém
vários capítulos e apenas quanto a um deles se mostra extra petita,
bastará  que  se  anule  o  capítulo  viciado,  preservando-se  os
demais”.2

Desnecessária impor à parte a limitação de juros remuneratórios a
12% a.a. (doze por cento ao ano) se a cédula de crédito rural prevê
percentuais inferiores ao teto indicado.

2ª  APELAÇÃO.  COMISSÃO  DE  PERMANÊNCIA.  SUPOSTA
DECLARAÇÃO  DE  ILEGALIDADE  NA  SENTENÇA.  PONTO
SOBRE O QUAL NÃO HOUVE MANIFESTAÇÃO, TAMPOUCO
PEDIDO.  INFRAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.

1 STJ - STJ - AgRg no REsp: 736996 RJ 2005/0034355-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
02/06/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2009.

2 Curso de Direito Processual Civil. Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno;  Oliveira, Rafael. v.2, 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 



NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO,  NESTE PARTICULAR.
UTILIZAÇÃO  DE  TAXA  REFERENCIAL  E  LIMITAÇÃO  DE
JUROS  REMUNERATÓRIOS.  QUESTÕES  TRATADAS  NO
PRIMEIRO RECURSO. PREJUDICADA A APELAÇÃO. CPC, ART.
557, CAPUT.
- Não estando a questão da comissão de permanência em discussão
na demanda, a impugnação feita na apelação importa infração ao
princípio  da  dialeticidade  e,  por  consequência,  o  não
conhecimento do recurso, neste ponto. 

- Discutidos e definidos os questionamentos referentes à limitação
de juros remuneratórios e a utilização da Taxa Referencial (TR) no
recurso da autora, desnecessária a renovação por ocasião do recurso
do réu, que resta prejudicado, neste particular.

Relatório

Trata-se  de  apelações  contra  sentença  que  julgou  procedente  o
pedido formulado na ação de revisional proposta por  Maria Lúcia Queiroga de Sá  em
desfavor do Banco do Nordeste do Brasil S. A.

Na  decisão,  o  magistrado  reconheceu  a  ilegalidade  da  cláusula
contratual  que  fixava  juros  moratórios  acima  de  1%  a.a.  (um  por  cento  ao  ano)  e
determinou que a multa por inadimplência fosse fixada em 10% (dez por cento) sobre o
montante devido, bem assim que os juros remuneratórios sejam limitados a 12% a.a. (doze
por cento ao ano) e a correção monetária se faça pelo INPC.

Inconformado, a autora interpôs recurso aduzindo que o magistrado
cometeu equívoco na sentença, uma vez que teria pedido para que os juros remuneratórios
ficassem limitados a 12% a.a. (doze por cento ao ano). Desta forma, não há razão de ser,
segundo  argumenta,  para  a  fixação  dos  juros  remuneratórios  na  forma  do  art.  5º,  do
Decreto-Lei nº 167/67, reduzindo-os ao patamar de 1% a.a. (um por cento ao ano), quando,
em verdade, o correto seria o que fora previsto na Cédula de Crédito Rural, no caso, 8%
a.a. (oito por cento ao ano).

De outro lado,  afirma que não houve na inicial  pedido relativo à
aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, até porque tal encargo
não  foi  cobrado.  Assim,  contesta  a  condenação  neste  ponto,  uma  vez  que  não  teria
integrado o pedido.

Ao final,  pede que seja reformada a sentença quanto à fixação da
multa,  com  sua  consequente  exclusão,  bem  como  que  os  juros  fiquem  limitados  ao
percentual previsto na Cédula de Crédito Rural (8% a.a. - oito por cento ao ano).

O  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S.  A.,  por  sua  vez,  recorre



sustentando não ter havido a cobrança de comissão de permanência, daí porque não existe
ilegalidade quanto a tal rubrica.

De  outro  lado,  defende  não  existir  limitação  aos  juros
remuneratórios, bem assim que os juros pactuados são inferiores ao limite pretendido pela
autora.

Afirma, ainda, não haver óbice à utilização da TR (Taxa Rerefencial)
como indexador da correção monetária, razão pela qual deve ser mantida, em prejuízo da
condenação relativa ao INPC.

Por fim, aponta que decaiu de parte mínima do pedido, devendo o
ônus sucumbencial recair sobre a parte adversa.

Contrarrazões  apresentadas  por  ambas  as  partes  pedindo  o
desprovimento dos recursos.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

1ª APELAÇÃO

Consoante colhe-se da inicial, a autora pactuou operação bancária via
Cédula de Crédito Rural com o banco réu. 

Do exame dos autos, de início, observa-se que a fixação de multa de
10% (dez por cento)  não consta  do pedido da inicial,  até  porque o próprio  recorrente
afirma não ter havido cobrança neste sentido. Ademais, constou da sentença a fixação da
correção monetária pelo INPC, a partir do vencimento do débito.

Nestes pontos, portanto, não há dúvida que a sentença é extra petita,
na medida que envolveu na condenação pedidos que não integraram a inicial. 

A teor do disposto nos artigos 128 e 460, do Código de Processo Civil,
é vedado ao magistrado proferir decisão fora dos limites estabelecidos no pedido inicial,
sob pena de configurar nulidade da decisão por julgamento extra petita.

Como bem afirma o Ministro João Otávio de Noronha, “configura-se
o julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da
que lhe foi  postulada ou quando defere a prestação requerida,  porém com base em
fundamento não invocado como causa do pedido. 2. Constatado que o julgamento deu-



se fora dos limites traçados pela parte, fica ele sujeito à declaração de nulidade”.3 

No mesmo sentido:

“Ocorre julgamento extra petita quando o juiz concede prestação
jurisdicional diferente da que lhe foi postulada ou quando defere a
prestação  requerida  com  base  em  fundamento  não  invocado  na
causa  de  pedir,  razão  pela  qual  se  deve  manter  sem reformas o
acórdão  recorrido”.  (AgRg  nos  EDcl  no  REsp  987.925/MT,  Rel.
Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
24/05/2011, DJe 13/06/2011)

Nada obstante,  em regra,  a doutrina aponte como nula a sentença
extra petita, há de se considerar os casos em que a sentença possui vários capítulos e, em
apenas um ou mais deles, haja o vício.

Nestas  hipóteses,  em  homenagem  ao  princípio  da  economia
processual e do máximo aproveitamento dos atos processuais,  é razoável que se anule
apenas os capítulos que incorrem no vício, afastando a nulidade daqueles não maculados.

Sobre o tema, relevante trazer as palavras de Fredie Didier Júnior,
para quem  “[...]  se a decisão contém vários capítulos e apenas quanto a um deles se
mostra extra petita, bastará que se anule o capítulo viciado, preservando-se os demais”.4

No mesmo sentido, confiram-se os julgados:

“Ao magistrado é  vedado conceder  benefício  diverso  do  que  foi
pedido pela parte, uma vez que, segundo o artigo 128 do Estatuto
Processual Civil, "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", dispositivo que se afigura
como expressão da máxima latina sententia debet esse conformis
libello.  2.  Ainda  que  o  julgador  entenda  pela  improcedência  do
pedido de renovação de alvará, em vista da suposta irregularidade
na prestação dos serviços de taxi no Município de Barbacena, não
pode  impor  ao  impetrado  obrigação  não  requerida  na  exordial,
sendo que, podendo ser decotada parte da sentença que extrapolou
os termos do pedido, não é de ser declarada a sua nulidade”.5 

“Nos termos dos artigos 128 e 460 do Estatuto Processual, deve a
decisão  ser  prolatada  nos  termos  do  pedido,  sendo  vedado  ao

3 STJ - STJ - AgRg no REsp: 736996 RJ 2005/0034355-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 
02/06/2009, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2009.

4 Curso de Direito Processual Civil. Didier Jr., Fredie; Braga, Paula Sarno;  Oliveira, Rafael. v.2, 5 ed. Salvador: Jus Podivm, 2010, p. 
5 TJ-MG AC 10319110012584001 MG   , Relator: Teresa Cristina da Cunha Peixoto, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis /

8ª CÂMARA CÍVEL  



magistrado conceder benefício diverso do que foi requerido pelas
partes, mas, mostrando-se possível que se decote parte da sentença,
não há que se falar em declaração de nulidade”.6 

Desse entendimento não destoa o STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO.  EXTEMPORANEIDADE.  EMPRÉSTIMO
COMPULSÓRIO SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TERMO A QUO
DA  PRESCRIÇÃO.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  VÍCIO
EVIDENCIADO.  1.  Os  agravos  regimentais  da  Eletrobrás  e  da
União  são  extemporâneos,  haja  vista  que  foram  interpostos
anteriormente ao julgamento dos embargos de declaração opostos
pela  contribuinte  e  não  ratificados  oportunamente.  Precedentes:
AgRg  nos  EDcl  no  REsp  638.107/SC,  Rel.  Ministro  Humberto
Martins,  Segunda  Turma,  DJe  31/08/2009;  AgRg  no  REsp
1047338/RS, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe 13/10/2009; AgRg nos EDcl nos EDcl no REsp 737.257/RJ, Rel.
Ministro  Mauro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
15/10/2009.  2.  No  que  diz  respeito  ao  agravo  regimental  do
contribuinte, verifica-se que, de fato, a decisão agravada apreciou e
julgou matéria não ventilada nos autos do agravo de instrumento,
qual seja, o termo a quo do lapso prescricional para se postular a
devolução do empréstimo compulsório sobre energia elétrica (DL
1.512/76). 3. Não é possível nestes autos, nos quais se aprecia tão
somente o recurso especial da contribuinte, agravar a sua situação
quanto  ao  termo  inicial  da  prescrição,  sob  pena  de  violação  ao
princípio que veda a reformatio in pejus. 4. Julgamento extra petita
evidenciado. 5. Agravos regimentais da União e da Eletrobrás não
conhecidos.  6.  Agravo  regimental  da  contribuinte  provido  para
decotar  da  decisão  agravada  as  considerações  acerca  do  marco
inicial da prescrição.7 

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.
HONORÁRIOS  DE  SUCUMBÊNCIA  NÃO  IMPUGNADOS  NO
RECURSO  ESPECIAL.  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA
CONFIGURADO.  VERBA  INDENIZATÓRIA.  RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.  JUROS  DE  MORA.  NÃO  INCIDÊNCIA  DO
IMPOSTO  DE  RENDA.  ENTENDIMENTO  FIRMADO  SOB  O
REGIME DO ART. 543-C DO CPC: RESP 1.227.133/RS. AGRAVO

6 TJ-MG  100510802230120011  MG  1.0051.08.022301-2/001(1),  Relator:  TERESA  CRISTINA  DA  CUNHA  PEIXOTO,  Data  de
Julgamento: 28/01/2010, Data de Publicação: 13/04/2010

7 STJ - AgRg nos EDcl no Ag 738.899/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2009, DJe
03/02/2010



REGIMENTAL  PARCIALMENTE  PROVIDO  APENAS  PARA
DECOTAR DA DECISÃO AGRAVADA A QUESTÃO REFERENTE
AOS HONORÁRIOS. 1.    No tocante ao julgamento extra petita,
razão assiste à agravante, pois a questão referente aos honorários de
sucumbência não foi objeto do Recurso Especial. 2.   A 1a. Seção
desta Corte firmou o entendimento de que não incide imposto de
renda  sobre  os  juros  moratórios  legais  em  decorrência  de  sua
natureza e função indenizatória ampla (REsp. 1.227.133/RS, sujeito
ao  regime  do  art.  543-C  do  CPC,  Rel.  p/  Acórdão  Min.  CESAR
ASFOR  ROCHA,  Dje  19.10.2011).  3.  Agravo  Regimental
parcialmente provido apenas para decotar  da decisão agravada a
parte referente aos honorários de sucumbência”.8 

“O  sistema  processual  brasileiro,  fundado  sob  os  princípios
dispositivos,  da  persuasão  racional  e  principalmente  do
contraditório, impõe ao julgador postura adstrita aos exatos limites
em que proposta a demanda e formulados os pedidos (art. 128 do
CPC).  É  que  toda  a  dialeticidade  exercida  para  a  formação  do
convencimento  do  juiz  é  deflui  das  questões  trazidas  ao  seu
conhecimento,  por meio do pedido ou deduzidas diretamente da
causa de pedir. Na hipótese dos autos, a petição inicial de embargos
do  devedor  não  discorre  acerca  da  existência  de  qualquer  de
pagamento, tampouco é deduzido da redação do pedido no item b.4
(e-STJ fl.  5),  no qual requereu a produção de prova pericial para
quantificação  do  serviço  efetivamente  prestado,  a  pretensão  de
compensação de valores. Outrossim, como consignado em decisão
do juiz primeiro grau, proferida no bojo de embargos de declaração
oportunamente  interpostos  pelos  recorridos,  não  há  nos  autos
provas de que  os mencionados pagamentos estejam relacionados�

com os contratos executados  (e-STJ fl.  1091).  � Nesse contexto, o
pedido de compensação, formulado pelos recorridos em apelação
adesiva e  deferido pelo acórdão de origem, configura verdadeira
inovação  recursal,  devendo  o  reconhecimento  do  direito  à
compensação  ser  decotado,  por  caracterizar  vedado  julgamento
extra petita” .9 

Isto posto, de ofício, declaro a nulidade da sentença quanto à multa e
à fixação da correção monetária pelo INPC, já que ambas não constaram do pedido da
petição inaugural, passando a enfrentar as demais questões ventiladas pela recorrente, por
não estarem atingidas pelo vício.

Por  outro  lado,  observe-se  que  o  recorrente  contesta  o  fato  do

8  STJ - AgRg no Ag 1219339/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/11/2011, DJe
18/11/2011
9 STJ – RESP 1.290.109 - PR  , Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 16/04/2013, T3 - TERCEIRA TURMA



magistrado ter supostamente reduzido os juros remuneratórios para 1% a.a. (um por cento
ao ano), quando o percentual pactuado foi de 8% a.a. (oito por cento ao ano).

A pretensão do recorrente,  todavia,  não merece acolhida,  uma vez
que o magistrado fixou na sentença os juros moratórios em 1% (um por cento) e não em
8%, como afirma o recorrente. Assim, o inconformismo não passa de engano da recorrente,
já que tal disposição não existe na sentença.

Por fim, quanto aos juros remuneratórios, creio que a condenação ao
patamar de 12% (doze) por cento ao ano é desnecessária, na medida em que os percentuais
praticados foram, no contrato principal, de 8% a.a. (oito por cento ao ano), e, no aditivo, de
10,5% a.a. (dez e meio por cento ao ano).

Expostas  estas  considerações,  anulo  de  ofício  a  sentença  quanto  à
fixação da multa e o indexador da correção monetária, por considerar, nestes pontos, extra
petita a decisão, e,  no mérito, dou provimento parcial ao recurso para manter os juros
remuneratórios nos percentuais previstos na Cédula de Crédito e no Aditivo, nos termos
do art. 557, § 1º-A, do CPC.

2ª APELAÇÃO

Em suas razões, o Banco do Nordeste do Brasil S. A. impugna uma
suposta declaração de ilegalidade da cobrança de comissão de permanência. Como bem se
observa da sentença, não houve pedido ou qualquer condenação neste sentido, de modo
que  o  inconformismo  do  recorrente  quanto  a  este  tema  esbarra  no  princípio  da
dialeticidade.

Como  bem  afirma  o  STJ,  "de  acordo  com  o  princípio  da
dialeticidade, as razões recursais devem impugnar, com transparência e objetividade, os
fundamentos  suficientes  para  manter  íntegro  o  decisum  recorrido.  Deficiente  a
fundamentação, incidem as Súmulas 182/STJ e 284/STF". 10 

Neste particular, portanto, o recurso não merece ser conhecido, uma
vez que ataca algo que não existe na sentença.

Quanto  à  limitação  dos  juros  remuneratórios,  no  transcorrer  do
exame da apelação da autora esclareceu-se ser desnecessária qualquer condenação neste
sentido, na medida em que os percentuais praticados já estão abaixo do limite de 12% a.a.
(doze por cento ao ano). Assim, a impugnação ora ventilada perde seu sentido, uma vez
que a pretensão já foi atingida com o recurso anterior.

Por fim, no que se refere à Taxa Referencial de Juros, a adoção de tal
critério restou afastada, de ofício, no recurso da demandante, uma vez que não constou do

10  STJ - AgRg no Ag 1120260/RS, Rel. Ministro Paulo Furtado (Desembargador Convocado do TJ/BA) – T3 – Terceira Turma - DJe
03/09/2009.



pedido inicial, violando, assim, o disposto no art. 128 e 460, do CPC.

Expostas  estas  considerações,  não  conheço  do  recurso  quanto  à
alegação  da  ilegalidade  da  exclusão  da  comissão  de  permanência,  por  infração  ao
princípio  da  dialeticidade,  e  julgo  prejudicadas  as  demais  questões,  uma  vez  que  já
decididas por ocasião da primeira apelação, conforme autoriza o art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 01 de setembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado


