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APELAÇÃO CÍVEL. REVISONAL DE CONTRATO DE
CARTÃO DE CRÉDITO.  DECISÃO INCONGRUENTE
COM OS LIMITES DO PEDIDO. SENTENÇA  EXTRA
PETITA.  CAUSA  SEM  CONDIÇÕES  DE  IMEDIATO
JULGAMENTO.  NULIDADE  DO  DECISUM.
RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.  APELO
PREJUDICADO.

- Com a inicial o autor delimita o pleito ao juiz, devendo
existir uma correlação entre os pedidos formulados pelo
demandante  e  as  decisões  posteriores,  sendo  vedado
proferir  decisum diverso do pedido (extra petita), além do
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pedido (ultra petita) ou aquém do pedido (citra ou  infra
petita).

- Inexistindo condições de imediato julgamento, não há
como  o  tribunal  decidir  desde  logo  o  mérito  após
decretar a nulidade da sentença que feriu o Princípio da
Congruência.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  de  ofício,
declarar a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo
de origem, ficando prejudicado o apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de Apelação  Cível  interposta  por  Frederick
Leonardo dos Santos contra sentença de fls. 84/86 proferida pelo Juízo da 1ª
Vara Regional de Mangabeira da Capital, que, nos autos da Ação de Revisão
de  Cláusulas  Contratuais  com Pedido  de  Antecipação  de  Tutela,  julgou
improcedentes os pleitos formulados na inicial.

Em  suas  razões  recursais,  fls.  88/95,  o  recorrente
sustenta  que  a  administração  do  cartão  de  crédito  é  uma atividade  não
abrangida pelo sistema financeiro nacional e, sob este argumento, aduz que
a taxa de juros deve obedecer os 12% ao ano. Requer, assim, a reforma do
decisum e provimento do presente recurso.

Não  obstante  intimada,  a  parte  apelada  deixou  de
ofertar razões contrárias, conforme Certidão de fl. 106v.
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Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  (fls.
111/113).

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Inicialmente, insta esclarecer que a decisão de primeiro
grau  julgou  improcedente  a  pretensão  autoral  sob  os  seguintes
fundamentos:

“Antes de proceder à análise dos juros aplicados,  registro que o
banco promovido foi intimado para exibir as cópias dos contratos
objetos de questionamentos, conforme f. 136/137. Todavia, deixou
o suplicado de exibi-los nos autos, sendo assim, o caso de aplicar,
no  que  couber  a  penalidade  prevista  no  art.  400  do  CPC,
admitindo-se, por conseguinte, como verdadeiros os fatos que, por
meio dos  documentos,  pretendia  o  autor  provar  se do contexto
apresentado for possível tal conclusão.

Pois bem.

O  contrato  de  financiamento  questionado  nos  autos  não  foi
apresentado  pela  demandada.  Todavia,  isso  não  impede  o
julgamento da lide, pois é possível o conhecimento de mérito com
base no alegado na inicial e contestação. Conforme aduzido pela
própria promovente na peça vestibular, o contrato foi firmado com
número pré-determinado de parcelas, as quais foram fixadas em
montante e quantidade de conhecimento prévio da promovente, o
que implica na observação de que foram pactuadas claramente a
taxa anual  de  juros  e  o  valor  das  parcelas,  sendo as  prestações
mensais  estabelecidas  previamente  em  um  valor  único,  o  que
reforça a ideia de que os juros foram pré-fixados. Destarte, é válida
a livre contratação do percentual de juros nos negócios jurídicos
bancários, como está assente na jurisprudência pátria (...)

Desse  modo,  torna-se  incabível  a  revisão  do  contrato  para  a
exclusão  do  uso  da  Tabela  Price  e  capitalização  de  juros,  não
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havendo,  consequentemente,  que  se  falar  em  limitação  do
percentual de juros (...)” (fls. 85v/86)

Feito este registro, é de bom alvitre esclarecer que a peça
exordial requer a revisão contratual do contrato de prestação de serviços de
administração de cartão de crédito, ao argumento de que, por motivos de
ordem  pessoal,  deixou  de  adimplir  as  faturas  na  integralidade,  sendo
debitados do seu contracheque apenas os valores mais ínfimos. 

Aduz, ainda, que o problema tomou uma proporção de
“bola de neve”, sendo impossível quitar o débito com os “encargos” previstos
no contrato.

Como visto, a inicial trata de uma revisional de cartão
de crédito, não de um financiamento, como diz a decisão  a quo. Ademais,
inexiste no caderno processual informações sobre “número pré-determinado
de  parcelas  fixadas  em  montante  e  quantidade  de  conhecimento  prévio  da
promovente”.  Afinal,  o  valor  cobrado pelo  cartão  diz  respeito  às  compras
realizadas  em  determinado  período  do  mês,  podendo  a  fatura  oscilar
constantemente.

Desse modo,  verifico que a julgadora feriu o Princípio
da Congruência, o qual refere-se à necessidade da lide ser decidida dentro
dos limites objetivados pelas partes. 

De fato, com a inicial, a parte autora delimita o pleito ao
juiz.  Respeitadas  estas  limitações,  deve  haver  uma  correlação  entre  os
pedidos  formulados  pelo  demandante  e  as  decisões  posteriores,  sendo
defeso ser proferido decisum diverso do pedido (extra petita), além do pedido
(ultra petita) ou aquém do pedido (citra ou infra petita), o que se depreende
do art. 492 do Código de Processo Civil de 2015.

In verbis:
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Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou
em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo  único:  A  decisão  deve  ser  certa,  ainda  que  resolva
relação jurídica condicional.

A decisão extra  petita caracteriza  o  error  in  procedendo,
por violar o princípio da demanda. Isso posto, a sentença objurgada é nula.

O artigo 1.013, §3º, do CPC/15, por sua vez, dispõe que
se a causa estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir, desde logo, o mérito: 

Art.  1.013.  A apelação devolverá ao tribunal  o conhecimento da
matéria impugnada.

§ 1oSerão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que
não  tenham  sido  solucionadas,  desde  que  relativas  ao  capítulo
impugnado.

§ 2oQuando o pedido ou a defesa tiver mais de um fundamento e o
juiz acolher apenas um deles, a apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento dos demais.

§ 3oSe o processo estiver em condições de imediato julgamento, o
tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com
os limites do pedido ou da causa de pedir;

No  caso  dos  autos,  a  decisão  é  nula  por  não  ser
congruente com os limites do pedido. Entretanto, o processo não encontra-
se em condições de julgamento. Inclusive,  à fl.  21 foi proferido despacho
determinando a juntada do contrato em debate por parte do Banco Cruzeiro
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do Sul e após tal feito, a emenda da inicial, sob o fundamento de que a peça
exordial encontrava-se genérica.

Todas as partes permaneceram inertes em relação a tal
comando judicial e fora prolatada sentença sem qualquer observação a esse
respeito.

Com essas considerações,  de ofício,  DECLARO NULA
A SENTENÇA, por ser extra petita, e determino o retorno dos autos ao juízo
de origem, para que outra seja proferida, restando prejudicado o apelo.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  Ordinária  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 17 de
abril  de  2018,  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.
Participaram  do  julgamento,  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais
Guedes (Relatora), o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado
para substituir o Exmo. Des. Marcos Cavalcanti de Albuquerque) e o Exmo.
Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Presente à Sessão,  o Exmo. Dr.
Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa/PB, em 19 de abril de 2018

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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