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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

DECISÃO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0019787-08.2011.815.0011
ORIGEM: Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  José  Ferreira  Ramos  Júnior,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Claudoaldo da Silva Figueiredo
ADVOGADO: Andrey Levi Diógenes Magalhães
APELADO: Hipercard Banco Múltiplo S/A
ADVOGADO: Wilson Sales Belchior

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  POR  DANO  MORAL.
NÃO  INSERÇÃO  DE  NOME  EM  CADASTRO  DE  RESTRIÇÃO  AO
CRÉDITO  E  DANOS  MORAIS.  ASPECTOS  EXAMINADOS  PELO
JULGADOR  A  QUO.  PEDIDO  DE  DESBLOQUEIO  DE  CARTÃO  DE
CRÉDITO. SENTENÇA  OMISSA  QUANTO  A  ESTE  PONTO.  CITRA
PETITA. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE CONHECIDA EX
OFFICIO.  NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE  DA  ANÁLISE  DO  PONTO  OMISSO  PELO
TRIBUNAL.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.
PREJUDICADO O RECURSO APELATÓRIO.

1. “A sentença proferida citra petita padece de error in procedendo.
Se não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é
de anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo
pronunciamento.”  (REsp  756.844/SC,  Relator:  Ministro  JOSÉ
ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005,
publicado em DJ 17/10/2005, p. 348).

2. Não se admite que o Tribunal ad quem supra a omissão, sob pena
de supressão de instância.
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3. Anulando-se a sentença  ex officio,  fica prejudicada a análise do
recurso apelatório.

 

Vistos etc.

CLAUDOALDO DA  SILVA  FIGUEIREDO  interpôs  apelação  contra
sentença (f. 202/207) do Juízo da 8ª Vara Cível De Campina Grande que, nos
da  ação de  indenização  por  danos morais  c/c  pedido  de  tutela  antecipada,
movida contra HIPERCAR BANCO MÚLTIPLO S/A julgou procedente, em parte,
o pedido para condenar-lhe ao pagamento de R$ 3.000,00, a título de danos
morais e confirmou a tutela antecipatória deferida (f. 53/54), no sentido de que
se abstenha de inscrever, ou se já inscrito, retire o nome do autor do cadastro
de restrição ao crédito.

O apelante aduz que a sentença deve ser reforma, para reconhecer a
relação  consumerista  entre  as  partes  e,  por  conseguinte,  para  que  seja
majorada a verba indenizatória. Alega ainda que o magistrado não examinou o
pedido de desbloqueio do cartão de crédito, além de suscitar, em relação aos
honorários advocatícios, a inexistência de sucumbência recíproca (f. 228/241). 

Contrarrazões ofertadas às f. 255/261.

A Procuradoria de Justiça deixou de manifestar-se sobre o mérito da
controvérsia, por entender ausente interesse público que torne necessária sua
intervenção (f. 271). 

É o relatório. 

DECIDO.

Em sua exordial, o autor pediu o seguinte:

1. […]

3. A concessão da Tutela Antecipada liminarmente, inaudita altera parte,
determinando  a  Promovida  que  desbloqueie  o  cartão  de  crédito  –
Hipercard  –  do  Promovente  e  que  oficie-se  os  Órgão  de  Proteção  ao
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Crédito  –  SERASA  E  SPC  –  para  que  exclua  o  promovente  de  seus
cadastros, e ao final que a medida seja confirmada em sentença;

4. […]

5. Que julgue PROCEDENTE a presente ação, condenando o Promovido a
indenizar o Promovente em decorrência danos morais sofridos em no valor
de 90.000,00  (noventa mil  reais),  valor  este  capaz  de atenuar  o dano
sofrido,  bem como infringir  medida educativa  a  Promovida,  razão  pela
qual,  deve-se  levar  em  consideração  o  porte  econômico  desta;
acrescentando-se,  ainda, juros e atualização monetária a partir  do fato
danoso; (f. 18)

Ao  examinar  o  pedido  de  antecipação  dos  efeitos  da  tutela,  o
Magistrado a quo deferiu o pleito liminar, para que a demandada se abstivesse
de inscrever, e se já inscrito, retirasse o nome da parte autora de qualquer
cadastro  de  restrição  ao  crédito.  Fixando  multa  diária,  em  caso  de
descumprimento. (f. 53)

Por outro lado, ao analisar os autos,  verifico que a sentença é
citra petita, uma vez que apreciou tão-somente os danos morais e confirmou
os efeitos da tutela, os quais foram concedidos nos moldes acima mencionados.
In casu, não examinou  o pedido de desbloqueio do cartão de crédito,
como fora objetivado na exordial.   Eis a ementa da decisão hostilizada:

DANO  MORAL  –  INSCRIÇÃO  DE  DÉBITO  PERANTE  CADASTRO  DE
RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – LICITUDE DA COBRANÇA QUE NÃO RESTOU
DEVIDAMENTE  COMPROVADA NOS AUTOS –  EMPREGO DE DADOS DO
CONSUMIDOR POR TERCEIRO, EM COMPRA DE CARTÃO DE CRÉDITO –
AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONSUMERISTA – AUSÊNCIA DE JUSTA  CAUSA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR EQUIPARAÇÃO – APLICAÇÃO DO CDC
–  CONDENAÇÃO  –  FIXAÇÃO  DOS  DANOS  MORAIS  EM  RAZÃO  DA
PECULIARIDADE DO CASO.

DÍVIDA  INEXISTENTE  –  Efetuando  a  empresa  promovida  inscrição  do
nome da  promovente  em serviço  de  restrição  ao  crédito  motivada  por
negócio jurídico que não demonstra perfeitamente celebrado com parte a
quem prejudica, deve responder por danos que causar em razão de seu
ato.

INTERVENÇÃO  FRAUDULENTA  DE  TERCEIROS  –  Na  fixação  dos  danos
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morais  há  de  ser  levado  em consideração  os  fatos  que  forneceram os
contornos  da  conduta  ilícita  da  promovida.  Fixação  do  quantum
indenizatório em atenção ao princípio da razoabilidade (f. 202).

Toda  decisão  judicial  deve-se  pronunciar,  necessariamente,  sobre
todos os pedidos, seja para acolhê-los ou rejeitá-los. Caso contrário,  haverá
sentença  citra petita, por não ser completa. Portanto, é necessário decidir a
causa sem omissões, conhecendo de todos os pedidos iniciais.

De acordo com o STJ, "segundo o sistema jurídico, nula é a sentença
por julgamento citra petita quando a questão debatida não é solucionada pelo
juiz, que deixa de apreciar parte do pedido".1 

Sendo a decisão citra petita, o tribunal ad quem não pode, em sede
de  apelação,  complementar  o  ponto  omisso,  sob  pena  de  supressão  de
instância.

Cito precedente do STJ nesse sentido:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  RECONHECIMENTO  PELO
TRIBUNAL  A  QUO DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  JULGAMENTO  DO
MÉRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO ARTIGO 515,  §  3º DO CPC.
INAPLICABILIDADE.  ERROR  IN  PROCEDENDO.  SUPRESSÃO  PELO  JUIZ
SINGULAR  E  NÃO  PELO  TRIBUNAL.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  A
sentença  proferida  citra  petita padece  de  error  in  procedendo.  Se  não
suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de anulação
pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo pronunciamento.
De modo nenhum se pode entender que o art. 515, §3º, autorize o órgão
ad  quem,  no  julgamento  da  apelação,  a  “completar”  a  sentença  de
primeiro  grau,  acrescentando-lhe  novo(s)  capítulo(s).  […]  Recurso
provido.2

No mesmo tom, há os seguintes julgados do STJ: REsp 686.961/RJ
(Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ 16/05/2006) e AgRg no REsp 1055323/RJ
(Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, DJe 03/05/2010).

1
 REsp 267156/PA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/09/2000, DJ

16/10/2000, p. 320.

2
 REsp 756844/SC,  Rel.  Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA,  QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005,  DJ

17/10/2005, p. 348.
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Ante o exposto,  de ofício, reconheço a nulidade da sentença,
por ser  citra petita,  determinando que outra seja proferida,  a fim de que
sejam analisados todos os pedidos expostos na exordial.

Julgo prejudicado o recurso apelatório, o que faço com base no
art. 557 do Código de Processo Civil.

Intimações necessárias. 

Após o decurso do prazo recursal,  baixem-se os autos à Vara de
origem, com as cautelas de estilo. 

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 12 de agosto de 2014

Juiz Convocado JOSÉ FERREIRA RAMOS JÚNIOR
                              Relator


