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APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  CUMULADA  COM
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
EXTINÇÃO DO PROCESSO EM PRIMEIRO GRAU.
PRETENSÃO  EXORDIAL  NÃO  APRECIADA.
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  ANULAÇÃO  DE
OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO §3º, DO ART. 1.013 DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  DESCABIMENTO.  CAUSA
QUE  NÃO  SE  ENCONTRA EM  CONDIÇÕES  DE
IMEDIATO  JULGAMENTO.  RETORNO  DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  APELAÇÃO
PREJUDICADA.

-  Nos  moldes  do  art.  1.013,  §3º,  II,  do  Código  de
Processo Civil,  nos casos em que restar constatada
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omissão no exame dos pedidos formulados na inicial
o tribunal apenas deverá julgar o mérito se a causa
estiver  em  condições  de  imediato  julgamento,
conjuntura  não  vislumbrada  na  espécie,  tendo  em
vista  não  ter  sido  oportunizada  no  Juízo  a  quo a
instrução processual.

Vistos.

João  da  Silva  Gomes interpôs  APELAÇÃO,  fls.
67/69, contra a sentença proferida pela Juíza de Direito da Comarca de Paulista, fl. 66,
que,  nos  autos  da  Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  Cumulada  com
Indenização  por  Danos  Morais ajuizada  em  face  da  Tim  Celular  S/A,  deu  por
cumprida  a  obrigação  e  declarou  extinto  o  processo,  consignando  os  seguintes
termos:

Diante do exposto, e tudo mais que dos autos consta,
com  fundamento  na  legislação  acima  aplicável  ao
caso  em  comento,  DECRETO  A  EXTINÇÃO  DA
PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO.

Em suas razões, o promovente defende a reforma da
sentença,  sob  o  argumento  de  que  a  extinção  do  processo  baseou-se  penas  em
informações apresentadas pela empresa de telefonia promovida.

Contrarrazões,  fls.  72/76,  arguindo  o  não
conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos
da sentença e sustentando a não comprovação de ato ilícito capaz de configurar dano
moral, conforme exigência do art. 373, I, do Código de Processo Civil, e postulando, a
um só tempo, a majoração dos honorários advocatícios.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
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consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Adianto,  sem  mais  demora,  que  a  incongruência
entre a pretensão exordial e a sentença, caracterizadora de julgamento ultra, extra ou
citra  petita,  constitui  matéria  de  ordem pública  e  autoriza  a  desconstituição  pelo
julgador, de ofício, do pronunciamento judicial viciado.

Com efeito,  a  validade da sentença está  atrelada à
observância do princípio da correlação com a demanda. Assim, deve o julgador, ao
decidir a controvérsia posta em debate, ater-se à pretensão formulada em juízo pelas
partes, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) do que for
disputado, conforme estatuem os arts. 141 e 492, do atual Diploma Processual Civil,
que enunciam:

Art.  141.  O  juiz  decidirá  o  mérito  nos  limites
propostos  pelas  partes,  sendo-lhe  vedado conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige
iniciativa da parte. 

E, 

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. 

Em  casos  dessa  natureza,  é  dizer,  quando  não
observado pelo Juiz os limites da pretensão deduzida, é possível, estando a causa em
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condições  de imediato  julgamento,  que o Tribunal  decidida desde logo o mérito,
conforme previsão do art. 1.013, §3º, II e III, do Código de Processo Civil, de seguinte
teor:

Art.  1.013.  A  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento da matéria impugnada.
(…)
§3º Se 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;
III  -  constatar  a  omissão  no  exame  de  um  dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo; 
(…).

Na hipótese dos autos, João da Silva Gomes ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Indenização por Danos
Morais em  face  Tim  Celular  S/A,  alegando  que  a  empresa  de  telefonia  móvel
demandada incluiu, de forma indevida, seu nome no cadastro de restrição ao crédito,
tendo em vista não ter celebrado o contrato motivador da cobrança.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a exclusão
do  seu  nome  do  cadastro  de  maus  pagadores,  e,  no  mérito,  a  declaração  de
inexistência do débito ensejador da negativação questionada e indenização por danos
morais.

A tutela  antecipada  foi  deferida,  conforme teor  da
decisão de fls. 20/21.

A Magistrada a quo, diante do petitório de fl. 62, por
meio do qual  a promovida noticiou o cumprimento da obrigação estabelecida na
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decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada, deu por satisfeita a obrigação e
decretou, a um só tempo, a extinção do processo, sem, contudo, analisar os pleitos de
declaração de inexistência do débito oriundo do negócio jurídico objeto do litígio e
de indenização por danos morais, conforme se infere da sentença de fl. 66.

Nessa  senda,  verifica-se  que  o  pronunciamento
judicial de primeiro grau foi omisso com relação à apreciação dos pedidos exordiais,
sendo descabida, neste momento, a apreciação do mérito pelo Tribunal, tendo em
vista a causa não se encontrar em condições de imediato julgamento, já que sequer
iniciada  a  fase  de  instrução  processual,  isto  é,  não  foi  oportunizado  às  partes,
especificamente à promovida, já que o autor requereu o julgamento antecipado da
lide, manifestar interesse na produção de provas.

Sendo assim,  sabendo que a  incongruência  entre  o
pedido  exordial  e  a  sentença,  caracterizadora  do julgamento  citra  petita,  constitui
matéria  de  ordem pública,  e  ainda,  considerando  que  o  mérito  da  causa  não  se
encontra em condições de imediato julgamento, anulo, de ofício, a sentença, ficando,
por consequência, prejudicada a análise das questões suscitadas na apelação e nas
contrarrazões.

Ante exposto, ANULO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA,
para determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, a fim de ser proferido novo
julgamento,  desta  feita  enfrentando  a  integralidade  da  pretensão  deduzida  na
exordial, e, a um só tempo, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, por
restar prejudicado, não conheço do apelo.

P. I.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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