
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000297-79.2015.815.1071.
Origem : Vara Única da Comarca de Jacaraú.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Banco PAN S/A.
Advogado : Feliciano Lyra Moura (OAB/PB nº 21.714 - A).
Apelado : José Hilton Lopes Mendes.
Advogado : Paula Monique Formiga de Oliveira (OAB/PB nº 20.855).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO
DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS.  PRELIMINAR DE OFÍCIO.
VÍCIO  EXTRA  PETITA.  FUNDAMENTAÇÃO
DISSOCIADA  DA  CAUSA  DE  PEDIR.
SENTENÇA NULA.

- O ordenamento jurídico pátrio consagrou o princípio
da congruência segundo o qual a decisão judicial de-
verá ter estrita relação com as pretensões do autor es-
tabelecidas na inicial. A sua inobservância, via de re-
gra, gera decisões extra, ultra ou citra petita.

- Considera-se sentença  extra petita  aquela que con-
cede provimento de mérito diverso do pretendido na
inicial.

-  In casu,  do cotejo da exordial com o conteúdo da
decisão de Primeira Instância,  verifica-se que o juiz
sentenciante  acabou  por  fundamentar  a  sua decisão
em questão de fato - causa de pedir – diversa da ale-
gada pela parte autora no bojo da petição inicial, pro-
ferindo, portanto, sentença eivada por vício de julga-
mento extra petita.

-  O legislador processual civil inovou na ordem ju-
rídica, estabelecendo um novo modo de proceder para
os Tribunais de Justiça, objetivando maior celeridade
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processual.  Assim,  para  as  hipóteses  de  sentenças
cujo julgamento não é congruente com o pedido ou a
causa de pedir, o Código de Processo Civil de 2015,
ao disciplinar o efeito devolutivo do recurso de apela-
ção, no §3º do art. 1.013, atribui o dever de o Tribunal
decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta
estiver em condições de imediato julgamento.

MÉRITO. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO
ART.  1.013,  §3º,  DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  JULGAMENTO  IMEDIATO.
CARTÃO  DE  CRÉDITO  CONSIGNADO.
INADIMPLEMENTO.  CESSÃO DE CRÉDITO.
DESCONTOS  REFERENTES  AO  VALOR
MÍNIMO  DA  FATURA.  NECESSIDADE  DE
ADIMPLEMENTO  DO  SALDO
REMANESCENTE.  QUITAÇÃO  NÃO
COMPROVADA.  IMPROCEDÊNCIA  DA
DEMANDA. RECURSO PREJUDICADO.

- A cobrança de dívida relativa aos serviços de cartões
de  crédito  constitui  exercício  regular  de  direito  da
instituição financeira que adquiriu a carteira de cartão
de crédito do Banco Cruzeiro do Sul.

-  Considerando  que  a  parte  apenas  efetuava  o
pagamento do valor mínimo de suas faturas de cartão
de  crédito,  gerando,  obviamente,  um  saldo
remancescente,  não  há  que  se  falar  em  cobrança
indevida. 

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, acolher a preliminar de ofício de vício extra petita, anulando
a  sentença  e,  ato  contínuo,  julgar  improcedente  a  demanda,  restando
prejudicada a análise da apelação, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se de  Apelação Cível interposta pelo  Banco PAN S/A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Jacaraú nos
autos  da  “Ação  Declaratória  de  Inexistência  de  Débito  c/c  Repetição  de
Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada por José Hilton Lopes
Mendes.

Retroagindo  ao  petitório  inicial  (fls.  02/11),  narrou  o
promovente  ter  firmado  contrato  de  cartão  de  crédito consignado junto  ao
Banco Cruzeiro do Sul S/A, tendo quitado todos os seus débitos em abril de
2013. Contudo, foi surpreendido com o envio de um novo cartão do Banco
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PAN, sucessor da instituição financeira mencionada, um contrato de adesão,
bem  como  a  continuidade  de  descontos  em  seu  contracheque.  Com  tais
considerações, pugnou pelo cancelamento dos novos descontos efetuados pelo
Banco  PAN  S/A;  pela  declaração  de  inexistência  do  débito;  repetição  de
indébito e, ainda, indenização por danos morais. 

Tutela antecipada indeferida (fls. 24/26).

Devidamente  citada,  a  parte  promovida  Banco  PAN  S/A.
apresentou peça contestatória e documentos (fls. 28/158), alegando que o autor
contratou com o Banco Cruzeiro do Sul cartão de crédito consignado, carteira
essa  migrada,  em julho  de  2013,  ao  seu sistema de  cartões,  sem, todavia,
realizar qualquer alteração nos contratos celebrados. 

Enfatizou que o autor sempre realizava o pagamento mínimo
das faturas do cartão, sem o pagamento integral do débito de cada fatura, de
modo que sobre o saldo remanescente vem sendo corretamente aplicado juros.
Pugnou, assim, pela improcedência dos pedidos.

Audiência realizada (fls. 168).

Sobreveio,  então,  sentença  de  parcial  procedência  (fls.
169/172), cuja ementa assim restou redigida:

“INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS.  CONSIGNAÇÃO  DE  DESCONTOS
PARA PAGAMENTO  DE  CARTÃO DE CRÉDITO.
CLÁUSULAS  LEONINAS.  INFORMAÇÃO
PRESTADA INCORRETAMENTE.  CONSEQUENTE
COBRANÇA DE VALORES EXACERBADOS E EM
CASCATA. ATO ILÍCITO. REPARAÇÃO MATERIAL.
DANO  MORAL.  OCORRÊNCIA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL DO PEDIDO. INTELIGÊNCIA DO ART.
487, I, DO CPC.

Comprovado nos  autos  que  a cobrança de valores
exacerbados a título de fraturas de cartão de crédito
que  fora  ‘disfarçadamente’ atrelado  a  contrato  de
empréstimo  consignado  deveu-se  à  falha  na
informação  prestada  pela  instituição  financeira
promovida quanto aos créditos que oferta, há de ser
reconhecida a ilicitude dos débitos e, comprovado o
abalo moral, condenada a demandada a ressarcir os
danos daí decorrentes.”

Inconformado,  o  Banco  interpôs  apelação  (fls.  177/194),
reivindicando a reforma da sentença, defendendo a legalidade dos descontos
efetuados, sob o fundamento de que adquiriu a carteira de crédito do Banco
Cruzeiro do Sul. 
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Afirma que, no momento da migração do cartão de crédito para
o seu  sistema,  constava um saldo devedor do promovente  no valor  de  R$
2.136,45 (dois mil, cento e trinta e seis reais e quarenta e cinco centavos),
conforme a fatura do dia 13/08/2013.

Destaca que o autor realizava apenas o pagamento mínimo das
faturas do cartão, sem o pagamento integral do débito de cada fatura, de modo
que sobre o saldo remanescente vem sendo corretamente aplicado juros. Por
fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e  reforma  da  sentença  para  que  a
demanda seja julgada improcedente ou, em assim não se entendendo, que seja
reduzido o valor da condenação.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  328/335),  arguindo,
preliminarmente,  ofensa  ao  princípio  da  dialeticidade  e  a  necessidade  de
desentranhamento dos documentos juntados com a apelação. No mérito, repisa
os argumentos da exordial, requerendo o desprovimento do apelo. 

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer, opinando pelo prosseguimento do recurso sem manifestação
meritória (fls. 342/343).

É o relatório. 

VOTO.

- Da Preliminar de Ofício : nulidade da sentença por vício
de julgamento   extra petita

Como  é  cediço, o  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o
princípio da congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita
relação com as pretensões do autor. A sua inobservância gera decisões extra,
ultra ou citra petita, nos termos do art. 492, do Código de Processo Civil. 

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natu-
reza 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”.

Desse  modo,  considera-se  sentença  extra  petita  aquela  que
concede provimento de mérito diverso do pretendido na inicial. 

Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de  Marcus
Vinicius Rios Gonçalves, in verbis: 

“Sentença 'extra petita' É aquela em que o juiz julga
ação diferente da que foi proposta, sem respeitar as
partes, a causa de pedir ou pedido, tais como apre-
sentados na petição inicial. Dispõe o caput do art.
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460: 'É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do
autor, de natureza diversa da pedida (...) ou em obje-
to diverso do que lhe foi demandado'. O juiz só pode
inovar em relação aos fundamentos jurídicos do pe-
dido, já que ele os conhece (jura novit curia), mas
não em relação aos fáticos, nem em relação aos pedi-
dos. VI Do Processo e do Procedimento 427 Se o fi-
zer, a sentença será extra petita. Há grande discus-
são a respeito do tipo de vício que a acomete, se nuli-
dade absoluta ou inexistência. Para aqueles que ad-
mitem esta última, a diferença seria que o vício não
se sana nem mesmo com o transcurso in albis do pra-
zo da ação rescisória, ao passo que naquela, ultra-
passado o prazo, o vício teria sido sanado.” (Direito
processual  civil  esquematizado,  2.  ed.,  rev.  e  atual,
São Paulo: Saraiva, 2012. PP. 426/427).

No caso em disceptação, de fato, identifica-se a existência de
julgamento extra petita que necessita ser corrigido. Isso porque o autor ajui-
zou a presente demanda alegando ter  firmado contrato de cartão de crédito
consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul S/A, tendo quitado todos os seus
débitos em abril de 2013. Contudo, foi surpreendido com o envio de um novo
cartão do Banco PAN, sucessor da instituição financeira mencionada, um con-
trato de adesão, bem como pela realização da continuidade de descontos em
seu contracheque. 

Contudo, o magistrado sentenciante julgou parcialmente proce-
dente a demanda, sob o fundamento de que houve cobranças exacerbadas a tí-
tulo de faturas de cartão de crédito devido à falha na informação prestada pelo
Banco quanto aos planos que oferta. 

O juiz de primeiro grau partiu da premissa equivocada de que
“a parte promovente tinha a intenção de contrair empréstimo consignado e
não um cartão de crédito. O promovido a fez assinar um contrato de cartão
de crédito onde não houve a correta prestação dos esclarecimentos necessá-
rios, agindo de má-fé.” (fls. 169v.)

Portanto,  do cotejo da exordial com o conteúdo da decisão de
Primeira Instância, verifica-se que o magistrado sentenciante acabou por fun-
damentar a sua decisão em questão de fato - causa de pedir – diversa da alega-
da pelo autor no bojo da petição inicial, proferindo, portanto, sentença eivada
por vício de julgamento extra petita.

Incorrendo, desse modo, em julgamento fora do que foi postula-
do, é permitido o reconhecimento da nulidade da sentença, consoante entendi-
mento do Tribunal da Cidadania: 

“PROCESSUAL CIVIL.  VIOLAÇÃO DO ART.  535
DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO  ENFRENTA-
MENTO  DAS  QUESTÕES  RECURSAIS.  JULGA-
MENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA. EXIS-
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TÊNCIA.  VÍCIO  COGNOSCÍVEL  DE  OFÍCIO.
EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. APLICA-
ÇÃO DO § 3º DO ART. 515 DO CPC EM CASO DE
SENTENÇA  DE  MÉRITO.  POSSIBILIDADE.  SÚ-
MULA  83/STJ.  REDUÇÃO  DE  PROVENTOS  DE
APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA  DE  PROCESSO
ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS. 186 DO CC E
359  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONA-
MENTO  DOS  DISPOSITIVOS  DE  LEI  INVOCA-
DOS. SÚMULA 211/STJ. DECISÃO QUE SE FIRMA
EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. VIOLAÇÃO
DO ART. 557 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PRIN-
CÍPIO  DA  COLEGIALIDADE.  PRESERVAÇÃO
POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO
REGIMENTAL.
(...)
4. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do
CPC, deve o decisório guardar congruência com o
pedido consignado na petição inicial,  sob pena de
ocorrer  julgamento  extra  petita"  (AgRg  no  REsp
1.463.385/RN, Rel. Ministro OG FERNANDES, SE-
GUNDA  TURMA,  julgado  em  6/10/2015,  DJe
22/10/2015.).
5. Com razão a Corte de origem ao concluir que, en-
quanto a inicial teve como única causa de pedir a vi-
olação das regras do devido processo administrativo,
a sentença decidiu causa de pedir diversa da apre-
sentada pela impetrante ao analisar o direito ao re-
cebimento dos proventos integrais.
6. O "pedido da ação não é apenas o que foi requeri-
do em um capítulo específico ao final da petição ini-
cial, mas, sim, o que se pretende com a instauração
da demanda. A pretensão deve ser extraída da inter-
pretação lógico-sistemática da inicial como um todo"
(AgRg no REsp 1.470.591/SC, Rel.  Ministro HUM-
BERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em
6/11/2014, DJe 17/11/2014.).
7. Não se verifica a apontada afronta aos arts. 505,
512 e 515, caput, do CPC pelo fato da parte recorri-
da não ter requerido, nas razões de apelação, a nuli-
dade da sentença.  Isso porque o  julgamento  extra
petita insere-se no conceito de matéria de ordem pú-
blica passível de conhecimento de ofício em qual-
quer tempo e grau de jurisdição. Precedentes.  (...)”
(STJ,  AgRg  no  REsp  1533758/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, jul-
gado em 17/12/2015, DJe 10/02/2016) - (grifo nosso).

Evidenciou-se, assim, a figura do error in procedendo, haja vis-
ta que a prestação jurisdicional deve ocorrer nos exatos limites em que foi
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pleiteada,  pelo que é imperioso o acolhimento da preliminar de ofício de
nulidade da sentença.

É  de  conhecimento  geral  que  o  regramento  procedimental,
construído doutrinária e jurisprudencialmente, a ser observado pelos Tribunais
de Justiça, quando se deparavam com sentenças cujo julgamento extrapolava o
que foi postulado, consistia na anulação da decisão e remessa do feito para o
juízo originário em primeiro grau para que proferisse novo julgado. O funda-
mento do raciocínio jurídico residia na impossibilidade de supressão de instân-
cia pela apreciação do pleito na Corte de Justiça.

Entretanto, o legislador processual civil inovou na ordem jurídi-
ca, estabelecendo um novo modo de proceder para os Tribunais de Justiça, ob-
jetivando maior celeridade processual. Assim, para as hipóteses em que é de-
cretada a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou causa de pedir, o Código de Processo Civil de 2015, ao disciplinar o
efeito devolutivo do recurso de apelação, no §3º do art. 1.013, atribui o dever
do Tribunal decidir desde logo o mérito da demanda, quando esta estiver em
condições de imediato julgamento.

Assim sendo,  considerando que toda a matéria ventilada pelo
autor foi discutida, em contraditório, nos autos, entendo cabível a aplicação da
teoria da causa madura a autorizar o pronto enfrentamento nesta sede recursal,
por força do disposto no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil de
2015.

- Do mérito:

Consoante relatado, narrou  o promovente ter firmado contrato
de cartão de crédito consignado junto ao Banco Cruzeiro do Sul S/A, tendo
quitado todos os seus débitos em abril  de 2013. Contudo, foi surpreendido
com o envio de um novo cartão do Banco PAN, sucessor da instituição finan-
ceira mencionada, um contrato de adesão, bem como pela realização da conti-
nuidade de descontos em seu contracheque. 

O Banco promovido alegou que o autor contratou com o Banco
Cruzeiro do Sul cartão de crédito consignado, carteira essa migrada, em julho
de 2013, ao seu sistema de cartões, sem, todavia, realizar qualquer alteração
nos contratos celebrados. Destacou que o promovente realizava apenas o paga-
mento mínimo das faturas do cartão, sem o pagamento integral do débito de
cada fatura, de modo que sobre o saldo remanescente vem sendo corretamente
aplicado juros mensalmente.

Pois bem. 

Em se tratando de responsabilidade civil,  cumpre averiguar a
ocorrência dos requisitos que a ensejam e, por conseguinte, geram o dever de
indenizar. Sobre o assunto, dispõem os arts. 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária,
negligência  ou  imprudência,  violar  direito  e  causar

Apelação Cível nº 0000297-79.2015.815.1071        7



dano  a  outrem,  ainda  que  exclusivamente  moral,
comete ato ilícito”;

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187),
causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” 

Da leitura  conjunta  dos  dispositivos  mencionados,  exsurge  a
conclusão de que, para que se reconheça o cabimento da indenização, revela-
se necessária a constatação da conduta antijurídica que gere um dano, bem
como o respectivo nexo de causalidade.

No  caso  em  comento,  verifica-se  que,  de  fato,  existia  um
contrato  de  cartão  de  crédito  consignado  previamente  firmado  entre  o
promovente e o Banco Cruzeiro do Sul S/A, conforme afirma o próprio autor.
O Banco PAN, por seu turno, adquiriu a carteira de crédito daquela instituição
financeira. 

Quando  o  apelante  adquiriu  a  administração  da  carteira  de
cartões de crédito do Banco Cruzeiro do Sul, passou a prestar os serviços aos
consumidores. Desse modo, houve a continuidade na prestação do serviço de
cartão  de  crédito  consignado,  mantendo  todas  as  condições  previstas  no
contrato inicialmente firmado entre as partes originárias, prova disso é que os
valores descontados no contracheque do autor permaneceram os mesmos. 

Assim, não há que se falar em envio de cartão de crédito sem
prévia solicitação do consumidor, porquanto ao adquirir os direitos creditórios
sobre a carteira de cartões de crédito consignado do Banco Cruzeiro do Sul
S/A, passou a instituição financeira recorrida a ostentar os mesmos direitos
anteriormente contratados com o Banco Cruzeiro do Sul.

Consigno que a falta de comunicação da existência de cessão ao
devedor apenas gera ineficácia, que permite liberá-lo da obrigação, caso efetue
o pagamento ao primitivo credor, o cedente, o que não restou comprovado na
hipótese em tela.

A previsão contida no art. 290 do Código Civil, no entanto, não
desobriga o devedor do adimplemento da dívida, assim como não impede o
registro do seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, quando inadimplente.

Nesse sentido, trago à baila precedente do Superior Tribunal de
Justiça:

“AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO  ESPECIAL.
CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  CESSÃO  DE
CRÉDITO  E  APONTAMENTO  EM  ÓRGÃOS  DE
PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE
NOTIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO
DE ATOS DE PRESERVAÇÃO AO CRÉDITO  PELO
CREDOR.  AUSÊNCIA  DE  DISTINÇÃO.  AGRAVO
MANIFESTAMENTE  IMPROCEDENTE.  MULTA
DO PARÁGRAFO 4º DO ARTIGO 1.021 DO CPC.
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1. A ausência de notificação do devedor acerca da
cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a
dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de
praticar  os  atos  necessários  à  preservação  dos
direitos  cedidos.  2.  Acórdão  recorrido  em
consonância com a jurisprudência dominante desta
Corte  Superior,  autorizando  o  julgamento
monocrático  da  matéria.  3.  A  ausência  de
apresentação  de  distinção  no  agravo  interno,  no
sentido  das  razões  pelas  quais  a  jurisprudência
indicada na decisão agravada não seria aplicável ao
caso  concreto,  torna  o  recurso  manifestamente
improcedente. Multa do parágrafo 4º do artigo 1.021
do CPC/15. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”
(STJ,  AgInt  no  REsp  1438008/RS,  Rel.  Ministro
Paulo De Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em 01/09/2016, DJe 12/09/2016).

De fato, extrai-se dos documentos colacionados aos autos (fls.
15/21 e 59/146), que não houve a quitação do débito do cartão de crédito junto
ao Banco Cruzeiro do Sul, como afirmado pelo autor.

Com efeito, em que pese o promovente tenha sustentando que
quitou, em abril de 2013, todos os seus débitos com o Banco Cruzeiro do Sul,
não comprovou sua alegação. Depreende-se das faturas do cartão de crédito
que sempre era descontado do contracheque do autor apenas a parcela mínima
das faturas, o que acarretou, mensalmente, em saldos remanescentes sobre os
quais incidiram naturalmente juros,  os quais, ressalte-se,  não são objeto da
presente demanda.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. VÍCIO DE
REPRESENTAÇÃO.  INEXISTÊNCIA.  ADVOGADA
DEVIDAMENTE  CONSTITUÍDA  NOS  AUTOS
PELO AUTOR. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE
CRÉDITO.  INADIMPLEMENTO.  NÃO
RECONHECIMENTO  DE  DÍVIDA.  DÉBITO  NO
CONTRACHEQUE DE PAGAMENTO MÍNIMO DA
FATURA.  NECESSIDADE  DE  ADIMPLEMENTO
DO  SALDO  REMANESCENTE.  QUITAÇÃO  NÃO
COMPROVADA.  ENCARGOS  CONTRATUAIS
MORATÓRIOS.  PREVISÃO  NO  PACTO.
POSSIBILIDADE.  REPETIÇÃO  DO  INDÉBITO.
NÃO CABIMENTO. ATO LESIVO. INEXISTÊNCIA.
DESPROVIMENTO. - Se o autor/apelante deu causa
à dívida, não é possível a repetição de débito, seja na
forma  simples  ou  em  dobro,  o  cancelamento  do
cartão  de  crédito,  bem  como  a  declaração  de
inexistência da dívida, posto que o cancelamento de

Apelação Cível nº 0000297-79.2015.815.1071        9



cartão de crédito não afasta a obrigação de quitar a
dívida já contraída.”  (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00066794220148152003, 3ª Câmara Especializada
Cível,  Relator  DES.  MARCOS  CAVALCANTI  DE
ALBUQUERQUE, j. em 10-10-2017).

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA.
SERVIÇOS  BANCÁRIOS  NÃO  SOLICITADOS,
COBRADOS  PELO  BANCO  PAN  S/A.  DÉBITOS
ORIGINALMENTE  FORMALIZADOS  COM  O
BANCO CRUZEIRO DO SUL, CUJA CARTEIRA DE
CARTÃO  DE  CRÉDITO  CONSIGNADO  FOI
ADQUIRIDA PELO RECORRENTE. HIPÓTESE DE
SUCESSÃO EMPRESARIAL.  EXIGIBILIDADE DO
NEGÓCIO  JURÍDICO  QUE  CONFIGURA
EXERCÍCIO REGULAR DE  DIREITO.  RECURSO
INTEGRALMENTE PROVIDO. 1. A cobrança, pelo
banco pan s/a, de dívida constituída junto ao banco
cruzeiro do sul,  por  serviços  bancários  relativos  a
cartões  de  crédito  consignado,  consubstancia
exercício  regular  de  direito,  porquanto  houve
sucessão  empresarial  nesse  aspecto,  daquele  em
relação  a  este.  2.  Recurso  provido.  (TJPB;  APL
0001033-86.2014.815.0601;  Segunda  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Tercio  Chaves  de
Moura; DJPB 28/09/2016; Pág. 14).

Ademais,  como  é  sabido,  por  meio  do  cartão  de  crédito,  a
instituição financeira concede determinado limite de crédito ao consumidor,
com a finalidade de receber o valor utilizado na data de seu vencimento, sem a
cobrança  de  encargos  adicionais,  sendo  remunerado  através  das  taxas  de
inscrição e anuidade. 

Todavia, na hipótese do consumidor não pagar a totalidade do
valor  utilizado  na  data  do  vencimento  do  cartão,  o  banco  é  obrigado  a
financiar essa dívida, tendo em vista que os valores já foram gastos, quando o
consumidor utilizou seu cartão, motivo pelo qual cobram juros sobre o saldo
devedor, como é de conhecimento de todos. 

Desse  modo,  temos  então  que  o  ocorrido  e  narrado  pelo
promovente em sua exordial nada mais passou que um exercício regular de
direito por parte do Promovido, que, na condição de sub rogado dos direitos
creditícios do Banco Cruzeiro do Sul,  realizou de forma legítima e legal a
cobrança e consignação de seu crédito no contracheque do Autor, não havendo
de se falar assim em dano material ou moral como pugnado pelo Promovente
na presente demanda.

Assim,  não  vislumbro  qualquer  ilegalidade  na  conduta  do
Banco promovido ao efetuar a cobrança do saldo devedor das faturas que não
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foram quitadas integralmente, motivo pelo qual a presente demanda deve ser
julgada improcedente. 

 
Ante o que foi exposto, SUSCITO E ACOLHO, de ofício, A

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA por vício de julgamento
extra petita,  CASSANDO-A e, com fundamento no art. 1.013, §3º do Novo
Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.
PREJUDICADO o recurso.

Por  via  de  consequência,  condeno o  autor  ao  pagamento  de
custas e  honorários advocatícios,  estes no montante de R$ 1.200,00 (mil e
duzentos  reais),  incluídos  os  recursais,  observando-se  a  concessão  dos
benefícios da gratuidade de justiça em seu favor.

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luíz  Silvio
Ramalho Júnior, o Exmo Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, e o Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra.
Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.  Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa,24 de abril de 2018.

         Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator

Apelação Cível nº 0000297-79.2015.815.1071        11


