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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0021222-46.2013.815.0011.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Campina Grande.
Relator : Juiz Convocado Carlos Eduardo Leite Lisboa.
Apelantes : Luciene Pontes Barros e Ariosto Vicente da Silva.
Advogado : Tânio Abílio de Albuquerque Viana (OAB/PB nº 6088). 
Apelado : Banco do Brasil S/A.
Advogado : José Arnaldo Janssen Nogueira (OAB/PB nº 20.832-A).

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS MORAIS E MATERIAIS. ALEGAÇÃO
DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.
CONGRUÊNCIA ENTRE A CAUSA DE PEDIR
E PEDIDOS EXPOSTA NA INICIAL E AQUELA
APRECIADA  NA  SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA. DESPROVIMENTO.

- Considerando-se que não houve, in casu, a prolação
de decisão de natureza diversa da pedida na petição
inicial,  não  há  que  se  falar  em  julgamento  extra
petita.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em
sessão ordinária, negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação interposta por  Ariosto Vicente da Silva
contra sentença (fls. 61/64) proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Campina
Grande,  nos  autos  da  “Ação  Ordinária  por  Danos  Morais,  repetição  de
indébito c/c Danos Materiais” ajuizada em face do Banco do Brasil S/A.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/11),  os  autores  relataram  que
mantinham contrato de cartão de crédito com as Lojas Mais, com final 2653.
Afirmaram que após a mudança da empresa para Magazine Luíza, houve a
mudança dos  cartões para bandeira  Master  e  Visa,  cujos finais  era  5672 e
8762.

Aduziram ter  sido  surpreendidos  com compras  realizadas  no
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cartão com fim 5672, vencimento dia 06/07/2012, realizadas via mala direta,
cuja procedência afirmaram desconhecer.

Asseveraram que, muito embora tenham contestado as referidas
compras, continuaram sendo cobrados pelos valores a elas referentes, com a
inscrição do nome da autora no Serviço de Proteção ao Crédito (SPC).

Ao  final,  pleitearam  a  devolução  em  dobro  da  quantia
indevidamente  cobrada,  o  cancelamento  dos  lançamentos  indevidos,  bem
como a condenação do réu por danos morais.

Sobreveio sentença de improcedência, cuja ementa restou assim
redigida:

“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COMPRAS NÃO
EFETUADAS PELOS PROMOVENTES – CARTÃO
DE  CRÉDITO  DO  DEPENDENTE  –
NEGATIVAÇÃO  RELATIVA A OUTRO  DÉBITO  –
DANO  MORAL  NÃO  CONFIGURADO  –
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  INDEVIDA  –
AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO
– IMPROCEDÊNCIA.

-  Ausentes  a  comprovação  de  prejuízo  pela
promovente seu ato ilícito, incabível indenização por
dano moral.
-  É  de  ser  indeferido  o  pedido  de  dano  moral  e
repetição  de  indébito  relativos  a  negativação
supostamente indevida, quando não demonstrado o
pagamento  do  débito  que  originou  a  referida
negativação”. (fls. 61).

Inconformados,  os  autores  interpuseram  Recurso  Apelatório
(fls.  66/70),  alegando que  a  sentença  recorrida  teria  incorrido em vício  de
julgamento  extra  petita,  em  ofensa  ao  princípio  da  congruência. Por  fim,
pugna pelo provimento do apelo, com a consequente anulação da sentença.

Contrarrazões apresentadas (fls. 75/80v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 87/88).

É o relatório.

VOTO.

Tendo a decisão sido publicada após a vigência do Código de
Processo Civil de 2015, com base nos requisitos deste deve ser realizado o
juízo  de  admissibilidade  recursal.  E  mais,  consoante  Enunciado
Administrativo nº 7 do Superior Tribunal de Justiça,  “somente nos recursos
interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será
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possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC”.

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
do apelo, deste conheço, passando à análise conjunta de seus argumentos.

Consoante relatado, o cerne da questão é a análise acerca da
configuração  ou  não  do  vício  de  julgamento  extra  petita pela  sentença
apelada.

Pois bem.

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as
pretensões do autor estabelecidas na inicial. A sua inobservância, via de regra,
gera decisões  extra,  ultra ou  citra petita,  nos  termos dos arts.  128 e  460,
ambos do Código de Processo Civil, vejamos: 

“Art. 128. 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”. 

“Art.460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor
do autor, de natureza diversa da pedida, bem como
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto
diverso do que lhe foi demandado”. 

Vale  o  registro  da  doutrina  em  que  Fredie  Didier,  em  obra
coletiva, assim leciona: 

“(…) na decisão ultra  petita  o  juiz  exagera  e,  na
extra  petita,  ele  inventa,  na  decisão citra petita  o
magistrado se  esquece de analisar  algo  que  tenha
sido  pretendido  pela  parte  ou  tenha  sido  trazido
como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
(DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito  Processual
Civil. v. 2, 5ª ed,, Salvador: JudPODIVM, 2010, pág.
319).  

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 apresentados na petição inicial. Dispõe
o caput do art. 460: “É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza  diversa  da  pedida  (...)  ou  em  objeto  diverso  do  que  lhe  foi
demandado”. O juiz só pode inovar em relação aos fundamentos jurídicos do
pedido, já que ele os conhece  (jura novit  curia), mas não em relação aos
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fáticos, nem em relação aos pedidos. VI Do Processo e do Procedimento 427
Se o fizer, a sentença será  extra petita. Há grande discussão a respeito do
tipo  de  vício  que  a  acomete,  se  nulidade  absoluta  ou  inexistência.  Para
aqueles que admitem esta última, a diferença seria que o vício não se sana
nem mesmo com o transcurso in albis do prazo da ação rescisória, ao passo
que  naquela,  ultrapassado  o  prazo,  o  vício  teria  sido  sanado. (Direito
processual civil esquematizado, 2. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012.
PP. 426-427).

Na  espécie,  conforme  relatado,  os  apelantes  ajuizaram  a
presente demanda, requerendo indenização por danos morais e materiais, em
virtude  da  inscrição  indevida  em  cadastro  de  inadimplentes,  oriunda  de
compras supostamente não realizadas por cliente de cartão de crédito.

O  magistrado  a  quo,  por  sua  vez,  analisando  as  faturas
acostadas aos autos pelos recorrentes, julgou improcedentes os pedidos, por
entender que as compras impugnadas pelos autores não foram as responsáveis
pela inscrição no rol de maus pagadores e que estes não teriam demonstrado o
pagamento do débito que originou a referida negativação. 

Sendo  assim,  ao  contrário  do  que  querem  fazer  crer  os
insurgentes,  do cotejo da  exordial  com o conteúdo da decisão de primeira
Instância,  verifica-se que não restou evidenciado o vício apontado, haja vista
que a prestação jurisdicional ocorreu nos exatos limites em que foi pleiteada.

No mesmo sentido, trago à baila a jurisprudência desta Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR - ALEGAÇÃO
DE  NULIDADE  DO  DECISUM  -  JULGAMENTO
EXTRA  PETITA  -  DESCABIMENTO  -
CONGRUÊNCIA  ENTRE  A  CAUSA  DE  PEDIR
EXPOSTA NA INICIAL E AQUELA APRECIADA NA
SENTENÇA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA -
REJEIÇÃO. 
Havendo  consonância  entre  a  causa  de  pedir
constante na inicial e aquela ventilada na sentença,
não se caracteriza o alegado julgamento extra petita.
Por  conta  disso,  que  o  decisum deve  ser  mantido
integralmente,  dada  a  ausência  de  vícios  aptos  a
ensejar a sua nulidade. (...)”
(TJPB,  Apelação  nº  00017445520108150141,
Relatora  DESEMBARGADORA  MARIA  DE
FÁTIMA MORAES  BEZERRA CAVALCANTI,  j.
em 27-04-2017) 

Com base nos fundamentos acima expostos, tendo a sentença
decidido exatamente sobre os pedidos constantes da petição inicial, não há que
se falar em vício de julgamento, motivo pelo qual não merece acolhimento o
apelo dos promoventes. 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
APELO, mantendo inalterada a sentença vergastada.
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Por  via  de  consequência,  majoro  os  honorários  advocatícios
para o valor de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), observada a gratuidade
judiciária deferida aos demandantes. 

É COMO VOTO.

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao 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,10 de abril de
2018.

                Carlos Eduardo Leite Lisboa
          Juiz de Direito Convocado - Relator
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