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A C Ó R D Ã O  
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Apelante :  Cícero Medeiros da Silva
Advogado :  Rodolfo Rodrigues Menezes
Apelado :  Banco Santander Brasil S/A
Advogado :  Celso Marcon

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA 
CONTRATUAL.  FINANCIAMENTO  DE  VEÍCULO. 
PEDIDO PELA DECRETAÇÃO DA REVELIA.  AUSÊNCIA 
DE ANÁLISE PELO JUÍZO   A QUO.  SENTENÇA  CITRA-
PETITA.  NULIDADE  ABSOLUTA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
APRECIAÇÃO  PELO  TRIBUNAL,  SOB  PENA  DE 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA ANULADA DE 
OFÍCIO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

− Deixando  a  sentença  de  analisar  pedido  expresso  do 
autor ou do réu – seja para acolhê-lo ou desacolhê-lo, estará 
negando  prestação  jurisdicional  à  parte  e  violando  a 
legislação  processual  vigente,  incorrendo  em  flagrante 
nulidade.

− Não  cabe  ao  órgão  de  2º  grau  de  jurisdição  decidir 
questões  que  não  tenham  sido  alvo  de  apreciação  pela 
instância originária, sob pena de supressão de instância.
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V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal 
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em declarar nula a sentença, em razão do 
vício citra petita e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Cícero Medeiros 
da Silva contra sentença proferida pelo juízo da 6ª  Vara Cível da Comarca de 
Campina  Grande,  fls.  77/80,  que,  nos  autos  da  Ação  Revisional  de  Cláusula 
Contratual  c/c  Repetição  do  Indébito  por  ele  ajuizada  em  desfavor  do  Banco 
Santander Brasil S.A, extinguiu a ação com resolução do mérito nos termos do art. 
269, I, do CPC e julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, fls. 82/89, preliminarmente requer a 
decretação da revelia da instituição financeira, aduzindo que esta acostou meras 
cópias  xerográficas  da  procuração  e  do  substabelecimento,  e,  além  disso,  os 
documentos apresentavam datas anteriores à distribuição da presente demanda. 
No  entanto,  afirma  que  o  juízo  monocrático  não  se  pronunciou  acerca  dessa 
preliminar, em que pese ter sido ventilada durante a instrução processual.

Assevera que não devem ser consideradas válidas as rubricas 
xerografadas,  haja  vista  que  no  processo  físico  inexiste  a  possibilidade  de 
assinatura digital, logo, não há falar em advogado devidamente habilitado com 
poderes para apresentar peça de defesa.

Pontifica  que  “não  estando  habilitada  nos  autos,  deve  a  
contestação apresentada tida como inexistente sendo retirada dos autos, e sendo por fim  
decretada a revelia e seus efeitos.”

 No mérito, sustenta a inexistência de cláusula expressa no 
contrato  autorizadora  da  capitalização  mensal  dos  juros,  restando  clara  a 
ilegalidade desta cobrança.
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Pugna pelo provimento do recurso e consequente reforma da 
sentença, a fim de que a o banco, ora apelado, seja condenado na forma requerida 
na inicial, bem assim nos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  95/105,  requerendo  a 
manutenção incólume do decisum.

A Procuradoria de Justiça, às fls.111/113, opina pela rejeição 
da preliminar e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

O apelante argui preliminar de revelia, alegando que o juízo 
a quo não teria se pronunciado sobre o pedido de decretação de revelia formulado 
na impugnação da peça contestatória.

Atenta  aos  autos,  verifico  que  Cícero  Medeiros  da  Silva 
ajuizou  a  presente  Ação  Revisional  de  Cláusula  Contratual  c/c  Repetição  do 
Indébito em face do Banco Santander Brasil S.A, objetivando a revisão do contrato 
de arrendamento mercantil nº 70008112110, referente ao financiamento do veículo 
Uno Vivace, ano 2011, marca FIAT, firmado em 31 de maio de 2011.

Citada, fl. 18, a instituição bancária apresentou a contestação 
às  fls.19/54  e,  juntamente  com  ela,  a  procuração  de  fls.  55/61  e  os 
substabelecimentos encartados às fls. 62/65.

Intimado, fl. 67, o autor impugnou a peça contestatória às fls. 
68/72, arguindo, em sede de preliminar, que os documentos anexados pelo banco 
não possuíam assinatura de próprio punho, e tratavam-se, tão somente, de cópias 
xerográficas. Nesses termos, requereu a decretação da revelia e a produção dos 
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seus efeitos.

A instituição bancária foi intimada à  fl. 74 para se pronunciar 
no prazo 10 dias,  no  entanto,  este  período transcorreu sem qualquer resposta, 
conforme atesta a certidão de fl. 76.

Em seguida, às fls. 77/79, o juízo  a quo  julgou improcedente 
os pedidos iniciais e extinguiu o processo com resolução do mérito, com fulcro no 
art. 269, I,  do CPC,  não fazendo qualquer referência à preliminar arguida na 
peça de impugnação.

Inconformado, o promovente apelou e, novamente, em sede 
de preliminar, arguiu a decretação da revelia.

Pois bem.

De fato, ao analisar os autos, observo que a parte apelante 
requereu, a decretação da revelia na ocasião da impugnação da contestação. No 
entanto, não houve manifestação expressa do juízo a quo sobre o referido pleito 
na sentença de mérito.

Ora, na medida em que existe um poder-dever da autoridade 
jurisdicional de responder ao pedido feito pela parte,  não estará ele cumprido, 
totalmente, se o juiz deixar de resolver o que foi pedido. 

Na seara jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que, 
deixando a sentença de analisar pedido expresso do autor ou do réu – seja para 
acolhê-lo  ou  desacolhê-lo  –,  estará  negando  prestação  jurisdicional  à  parte  e 
violando  a  legislação  processual  vigente,  incorrendo  em  flagrante  nulidade, 
passível de conhecimento pelo Tribunal, inclusive de ofício, haja vista tratar-se de 
matéria  processual  de  ordem  pública,  que,  como  se  sabe,  pode  e  deve  ser 
conhecida em qualquer momento ou grau de jurisdição.

 Inarredável, pois, a conclusão de que a decisão foi proferida 
em afronta ao princípio da congruência,  evidenciando-se também o seu caráter 
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citra  petita, porquanto  não fez  qualquer  referência  ao  pedido de  decretação da 
revelia formulado pelo autor, quando impugnou a contestação.

Neste sentido, colaciono decisões do Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul: 

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE 
COBRANÇA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.  NULIDADE.  É  nula  a 
sentença citra petita que não analisa todas as questões postas em juízo 
pelas  partes,  aqui  considerando-se  os  pedidos  formulados  na  peça 
inicial  bem  como  os  fatos  modificativos  alegados  pelo  demandado. 
Desconstituição da sentença, em observância ao princípio do duplo grau 
de  jurisdição.  APELO  PROVIDO.  UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº 
70050606136,  Décima Sétima Câmara Cível,  Tribunal  de  Justiça  do RS, 
Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 11/10/2012)

APELAÇÕES  CÍVEIS.  RECURSO  ADESIVO.  NEGÓCIOS  JURÍDICOS 
BANCÁRIOS.  REVISÃO  DE  CONTRATO.  CONTRATO  DE  CONTA 
CORRENTE,  CARTÃO  DE  CRÉDITO.  SENTENÇA  CITRA  PETITA. 
Hipótese  em que resta  caracterizada  sentença  citra  petita,  tendo em 
vista  a  prestação  jurisdicional  incompleta,  uma  vez  que  não  foram 
apreciados  todos  os  contratos  firmados  entre  as  partes.  Trata-se  de 
nulidade insanável, portanto, de ofício, impõe-se a desconstituição da 
sentença, uma  vez  que  se  trata  de  matéria  de  ordem  pública  e,  por 
conseguinte, de ofensa ao duplo grau de jurisdição. PREJUDICADO O 
EXAME DOS APELOS.  SENTENÇA DESCONSTITUÍDA,  DE  OFÍCIO. 
UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70033612953, Vigésima Terceira Câmara 
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, 
Julgado em 09/10/2012)

No que se refere à análise do pleito pelo Tribunal,  não cabe 
ao órgão de 2º grau de jurisdição decidir questões que não tenham sido alvo de 
apreciação pela instância originária, sob pena de supressão de instância, uma vez 
que o Juízo monocrático nada dispôs acerca do pedido para decretação de revelia. 
Senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR. SENTENÇA 
CITRA PETITA. NULIDADE DECLARADA. O julgador deve resolver 
as questões de fato e de direito que lhe são submetidas pelas partes. A 
sentença omissa, quanto à matéria relevante, arguida em primeiro grau 
de  jurisdição,  é  citra  petita,  e  deve  ser  anulada  pelo  Tribunal.  O 
Tribunal não pode analisar questão não apreciada pelo juízo a quo sob 
pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. DES. Antônio 
BISPO.  PRELIMINAR.  REVELIA  NÃO  ANALISADA.  SENTENÇA 
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CITRA PETITA.  É nula  a  sentença que  reconhece  tese  da  defesa,  sem 
antes  examinar  a  questão  da  revelia.  VV.  DES.  TIAGO  PINTO. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA.  PRELIMINAR  DE 
NULIDADE  DA DECISÃO.  SENTENÇA CITRA PETITA.  REJEIÇÃO. 
Como a  decisão  foi  baseada  em fato  superveniente,  merece  rejeição  a 
preliminar de nulidade da sentença em razão de vício citra petita pela 
não análise do pedido de reconhecimento de revelia. O objeto da sentença 
não possui relação que implique na discussão da revelia e que, por si, não 
geraria  o  reconhecimento  dos fatos  que fundamentam o  pedido como 
verdadeiros, devendo o recurso ser apreciado em seu âmbito e extensão. 
(TJMG; APCV 1.0079.07.337456-7/002; Rel.  Des. Tibúrcio Marques; Julg. 
22/08/2013; DJEMG 30/08/2013) 

Ressalte-se  que  não  se  está  aqui  enfrentando  o  mérito  da 
insurgência,  nem afirmando que o  apelante  possui  razão  em seus  argumentos 
acerca da alegada revelia.  O que se pretende é tão somente que o julgador se 
pronuncie sobre as questões levantadas pelas partes. 

Com essas considerações, declaro nula a sentença, em razão 
do vício citra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para 
que outra seja proferida.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 29 de julho, 
conforme  Certidão  do  julgamento.  Participaram  do  julgamento,  além  desta 
relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir  o 
eminente Desembargador Saulo Henrique de Sá e Benevides e o Exmo. Des. José 
Aurélio da Cruz.  Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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