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PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

APELAÇÃO CÍVEL nº 0006542-95.2009.815.0011
ORIGEM : 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR : Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE : Hericson Cavalcanti de Sena
ADVOGADOS : Valter Vandilson C. de Brito e Celio Gonçalves Vieira
1º APELADO       : Banco Citicard S/A
ADVOGADA : Teresa Rachel B. N. Pereira e outros
2º APELADO       : SERASA S/A
ADVOGADOS :Miriam Peron Pereira Curiati e Marcus Fábio da Silva Pires

PROCESSUAL CIVIL –  Ação de apuração
de  débito  real  c/c  indenização  por  danos
morais  –  Cartão  de  crédito  –  Sentença  –
Improcedência  –  Irresignação  do  autor  –
Contestação do Serasa S/A que arguiu ile-
gitimidade passiva – Ausência de manifes-
tação judicial – Sentença “citra petita” - Nuli-
dade do “decisum” – Decretação “ex officio”
– Retorno dos autos à magistrada comar-
cão – Recurso prejudicado – Inteligência do
art. 557, “caput”, do Código de Processo Ci-
vil – Seguimento negado.  

-  A  sentença  deve  examinar  todas  as
questões  fáticas  e  jurídicas  apresentadas
pelas partes.

- Se inexiste manifestação judicial referente
a  todas  as  pretensões  formuladas  pelas
partes, forçoso admitir-se que a sentença é
“citra petita”.

-  A  sentença  que  deixou  de  apreciar  a
arguição  de  ilegitimidade  passiva  “ad
causam” incorre em vício “citra petita”, cuja
consequência  é  a  declaração  de nulidade
do decisório, bem como o retorno dos autos
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ao Juízo “a quo”, para regular procedimento
dos atos processuais.

– O relator deve obstar monocraticamente e
com fulcro no art. 557, “caput”,  do Código
de  Processo  Civil,  seguimento  a  recurso
manifestamente  improcedente  e  em
confronto  com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do  respectivo
tribunal,  do Supremo Tribunal  Federal,  ou
de Tribunal Superior.

Vistos etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
HERICSON CAVALCANTI DE SENA, em face do BANCO CITICARD S/A e
SERASA S/A, irresignado com a sentença proferida pela M.M. Juíza de Direi-
to da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da ação
de apuração de débito real c/c indenização por danos morais, manejada pelo
apelante, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na exordial.

Na sentença “a quo”, a magistrada de piso
entendeu: a) inexistir capitalização de juros nas faturas mensais emitidas pela
admistradora do cartão de crédito;  b) que não consta aplicação da TR (Taxa
Referencial) como índice de correção monetária; c) que não existe cumulação
da comissão de permanência com outros encargos de mora; d) que os juros
aplicados na espécie não estão sujeitos ao limite máximo de 12% (doze por
cento) ao ano e que não restou demonstrada a obtenção de lucros excessi-
vos, com desequilíbrio contratual frente às taxas de juros praticadas, estando
a taxa dentro da média de mercado, não havendo que se falar em abusivida-
de, por fim;  e) que inexistindo abusividade (pedido principal de apuração de
débito real), não há que se falar em dano moral pela negativação do nome do
devedor inadimplente.

Inconformado, o apelante alega em suas ra-
zões do apelo (fls. 207/216) que os juros aplicados pelo primeiro apelado são
desproporcionais à taxa média de mercado aplicada na época, tendo havido,
ainda, na operação, cumulação de encargos de inadimplência com comissão
de permanência. Por fim, sustenta que o segundo recorrido, SERASA S/A,
causou-lhe dano moral a ser indenizado, uma vez que lançou o seu nome no
cadastro de inadimplentes, sem que tenha procedido com a notificação prévia.

Com isso, pede o provimento da apelação
cível, para julgar procedentes os pedidos contidos na petição inicial.
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Intimadas as partes demandadas (fl. 219), e
ora apeladas, somente consta dos autos as contrarrazões do Banco Citicard
S/A, às fls. 220/235, não tendo a escrivania do juízo “a quo” certificado se o
Serasa S/A apresentou as suas contrarrazões ao apelo.

Em parecer de fls. 267/276, a Douta Procu-
radoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

DECIDO.

“Ab  initio”,  ressalto  que  o  julgamento  da
apelação encontra-se prejudicado, uma vez que da análise do autos vislumbro
que  a  magistrada  “a  quo”  não  se  pronunciou  sobre  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva apresentada pela Serasa S/A em sua peça contestatória
de fls. 46/54.

É que,  a  citada demandada arguiu  a  sua
ilegitimida passiva no pólo passivo da presente ação, todavia,  joeirando os
presentes  autos,  vê-se  que  a  magistrado  de  piso,  em  nenhum  momento
durante o trâmite processual, apreciou a questão.

Ou  seja,  a  juíza  comarcão,  ao  prolatar  a
sentença hostilizada, apenas se reportou às questões alegadas pelo autor,
sem apresentar qualquer manifestação a respeito da preliminar arguida pelo
Serasa S/A.

Nesse sentido, verifica-se dos autos que a
julgadora  monocrática  não enfrentou  e decidiu  a  matéria,  o  que conduz à
inexorável assertiva de que a decisão padece de vício “citra petita”, não sendo
possível  admitir-se  a  validade  do  decisório  que  não  esgotou  a  prestação
jurisdicional e que não pode ser suprido nesta Corte Revisora, sob pena de se
incorrer em violação do princípio do duplo grau de jurisdição.

Desse  modo,  não  há  dúvida  de  que  o
pronunciamento jurisdicional  de mérito se mostrou incompleto,  ensejando a
nulificação da sentença,  hipótese cognoscível  até mesmo de ofício,  por se
tratar de matéria de ordem pública.

Veja-se  a  jurisprudência  do  Tribunal  de
Justiça de Minas Gerais:

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÕES  CÍVEIS  -
AÇÃO  ORDINÁRIA  -  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE  -  SERVIDOR  DA  HEMOMINAS  -
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ILEGITIMIDADE PASSIVA - AUSÊNCIA DE ANÁLISE -
SENTENÇA CITRA PETITA - NULIDADE. -  Furtando-
se  a sentença recorrida de enfrentar  a preliminar de
ilegitimidade passiva suscitada na peça de defesa, é ela
nula,  por  que  citra  petita.  (TJ-MG  -  AC:
10024111963252001 MG , Relator: Elias Camilo, Data
de  Julgamento:  15/05/2014,  Câmaras  Cíveis  /  3ª
CÂMARA  CÍVEL,  Data  de  Publicação:  30/05/2014).
(grifei).

E, 

"SERVIDOR  PÚBLICO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  BASE  DE  CÁLCULO.  AUSÊNCIA
DE  APRECIAÇÃO  DE  TODOS  OS  PEDIDOS
FORMULADOS  PELA  AUTORA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  NÃO  APRECIADA.
DECISÃO  "CITRA  PETITA".  NULIDADE  DA
SENTENÇA. -  A  sentença  que  não  examina  questão
controvertida  apresenta  vício  que  impede  a  sua
apreciação pela instância revisora, por ser 'citra petita' e
deve  ser  cassada  para  que  outra  seja  proferida,
examinando-se todas as questões levantadas nos limites
da 'litiscontestatio' e submetidas ao julgador. (TJ-MG -
AC:  10433110253187001  MG  ,  Relator:  Duarte  de
Paula, Data de Julgamento: 26/06/2014, Câmaras Cíveis
/ 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/07/2014).
(grifei).

No mesmo sentido já decidiu o Tribunal de
Justiça de Santa Catarina, veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  RESCISÃO  DE
CONTRATO  C/C  PERDAS  E  DANOS  -
PRELIMINARES  DE  ILEGITIMIDADE  PASSIVA,
PRESCRIÇÃO  E  DENUNCIAÇÃO  À  LIDE  NÃO
APRECIADOS  PELOS  MAGISTRADO  A  QUO  -
AFRONTA AOS ART. 128, 458, 459 E 460 DO CPC -
SENTENÇA  CITRA  PETITA  -  NULIDADE  DE
OFÍCIO - INAPLICABILIDADE DO ART. 515, § 3º, DO
CPC - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -  RETORNO AO
JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA PROLAÇÃO DE
NOVA  SENTENÇA  -  EXAME  DO  MÉRITO
PREJUDICADO.  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).  (STJ,  REsp n.
756844,  Rel.  Min.  José  Arnaldo  da  Fonseca,  Data:
15/09/2005).  (TJ-SC -  AC:  128041 SC 2011.012804-1,
Relator:  Guilherme Nunes  Born,  Data  de  Julgamento:
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24/05/2011,  Câmara  Especial  Regional  de  Chapecó,
Data de Publicação: Apelação Cível n. , de São Miguel
do Oeste). (grifei).

Sendo  assim,  a  decisão  que  deixa  de
apreciar as alegações proferidas pelas partes se classifica como “citra petita”,
sendo  certo  que,  havendo  alegação  de  ilegitimidade  passiva,  caberia  à
magistrada de base apreciar a questão.

Por se tratar de matéria de ordem pública, o
reconhecimento  da  sentença  “citra  petita”  pode  ser  feito  de  ofício,  em
qualquer tempo e grau de jurisdição, como bem acentua a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO  ESPECIAL.  PREVIDENCIÁRIO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
CASSAÇÃO DE OFÍCIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. 1.
A sentença que não aprecia todos os requerimentos da
parte, omitindo ponto sobre o qual deveria manifestar-se,
considera-se citra petita,  declarável ex officio, por vício
in  procedendo,  quando  do  julgamento  do  recurso
(artigos 128 e 460 do Código de Processo Civil).  (REsp
798248 / RS, Primeira Turma, rel. Min. Luiz Fux, j. Em
10.10.2006).
 
E mais:
 
PROCESSUAL CIVIL.  LOCAÇÃO.  SENTENÇA CITRA
PETITA  -  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  –
APELAÇÃO  -  NULIDADE  PASSÍVEL  DE  SER
DECRETADA  DE  OFÍCIO.  DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL  NÃO  DEMONSTRADO.  1.  A
decretação da nulidade da sentença citra petita em sede
de Apelação não requer a prévia oposição de Embargos
de  Declaração,  podendo  mesmo  ser  decretada  sua
nulidade de ofício; 2. A mera transcrição de ementas é
insuficiente  para  demonstrar  dissídio  jurisprudencial,
sendo  imprescindível  a  realização  de  cotejo  analítico
entre os julgados confrontados; 3. Especial não provido.
(REsp  327882  /  MG,  Quinta  Turma,  rel.  Min.  Edson
Vidigal, j. Em 21.08.2001).

 
Por fim:
 
PREVIDENCIÁRIO.  RECURSO  ESPECIAL.
PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
ANULAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.
POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1.
A eg. Terceira Seção desta Corte, pelas Turmas que a
compõem,  firmou  entendimento  no  sentido  de  que  a
decretação de nulidade da sentença citra petita pode ser
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realizada de ofício pelo Tribunal ad quem. Nesse caso, o
recurso  de  apelação  não  está  condicionado  à  prévia
oposição  de  embargos  de  declaração.  3.  Recurso
especial  improvido. (REsp 243988 /  SC,  Sexta  Turma,
rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. Em 27.10.2004).

 
Ademais, mostra-se imperioso registrar que

predomina nos Tribunais pátrios o entendimento de que, em caso de decisão
“citra  petita”,  a  Corte  “ad  quem”  não  poderá  conhecer  originalmente  das
questões não apreciadas pelo Magistrado “a quo”, sob pena de incorrer em
supressão de instância. Veja-se:

 
(…) 3.  Reconhecida a existência de julgamento citra
petita, a anulação dos acórdãos proferidos, bem como
a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que
a quaestio juris seja apreciada nas exatas balizas em
que foi trazida ao crivo Poder Judiciário, são medidas
que se impõem
(...)
5.  Recurso  especial  do  SINDPREVS/PR  parcialmente
conhecido e, nessa extensão, provido. Recurso especial
da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA conhecido
e desprovido.  (REsp 1122095/PR, Rel. Ministra Laurita
Vaz,  Quinta  Turma,  j.  em  08/09/2009,  DJ  em
28/09/2009). (grifei).
 
E:
 
PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –  IPTU  –
SENTENÇA  CITRA  PETITA  –  ANULAÇÃO  DO
TRIBUNAL DE ORIGEM MANTIDA.
1. Considera-se citra petita a sentença que não aborda
todos os pedidos feitos pelo autor.
2.  Na hipótese dos autos, havendo julgamento aquém
do  pedido,  correto  o  encaminhamento  dado  pelo
Tribunal  de  origem  de  anular  a  sentença  para  que
outra seja proferida.
1.  Recurso especial improvido.  (REsp 686.961/RJ, Rel.
Ministra  Eliana  Calmon  ,  Segunda  Turma,  j.  em
04.04.2006, DJ 16.05.2006).  (grifei).
 
No  mesmo  sentido,  decidiu  o  Tribunal

Regional Federal da 3ª Região:
 
[...] Sentença citra petita. Nulidade que se reconhece de
ofício. Questão de ordem pública. 4- Não é permitido ao
Tribunal  conhecer  originariamente  das  questões  a
respeito  das  quais  não  tenha  havido  apreciação  pelo
juiz de primeiro grau, sob pena de suprimir um grau de
jurisdição,  o que é  vedado pelo ordenamento  jurídico
brasileiro.  5-  Cabe  a  impetrante  na  petição  inicial
delimitar os limites da lide e da causa de pedir, cabendo
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ao juiz decidir nos termos desse limite. Artigos 128 e 460
do  CPC.  6-  Existindo  pedidos  cumulados,  como  se
verifica no presente caso, deverão ser todos apreciados
na sentença. Não o fazendo, estará o juiz decidindo citra
petita. 7- A jurisprudência tem reiteradamente entendido
ser nula a sentença citra petita, nulidade esta que pode
ser  declarada  de  ofício.  Recurso  de  apelação
prejudicado,  haja  vista  que  não  há  manifestação
expressa abordando a nulidade da sentença. 8- Anulação
da sentença que se reconhece de ofício, devendo os autos
retornar a vara de origem para que seja proferido novo
julgamento.  Prejudicado  o  recurso  de  apelação  da
impetrante  (TRF  3ª  R.  -  AMS  2003.61.09.007102-7  -
(267170) - 6ª T. - Rel. Des. Fed. Lazarano Neto - DJU
02.09.2005).  (grifei).

Também nesta Corte de Justiça foi adotado
o mesmo posicionamento:

 
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. Anulatória
de Débito Fiscal c/c Declaratória. Pedido declaratório
não  apreciado.  Julgamento  citra-petita.  Error  in
procedendo.  Nulidade  da  sentença.  Decretação  de
ofício. Possibilidade. Necessidade de prolação de nova
decisão.  Retorno  dos  autos  ao  Magistrado  singular.
Provimento  da  Remessa.  Apelo  prejudicado.  -
Ressentindo-se a sentença de pronunciamento, acerca
de todos os  pedidos formulados pelo autor,  ocorre o
fenômeno conhecido como sentença citra-petita, vício
que  pode  ser  conhecido  de  ofício,  pelo  Tribunal,
ocasionando a sua invalidação e determinação,  para
que  outra  seja  proferida  com  expressa  análise  a
respeito do pedido declaratório. - Em havendo pedidos
cumulados, deverão todos ser praticados na sentença.
Não  o  fazendo,  estará  o  juiz  decidindo  citra-petita,
decisão  esta  inadmissível  JTACiv  SP  104/304.  -  Por
conseguinte,  configurado  o  julgamento,  aquém  do
pedido, necessária a cassação da sentença e o retorno
dos  autos,  à  Comarca  de  origem,  para  que  outra
decisão seja proferida. (TJPB - Acórdão do processo nº
00120080180480001 - Órgão (4ª câmara civel) – Relator
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - j. Em
04/05/2010). (grifei).

Com tais considerações, diante da omissão
do julgado no que diz respeito à ilegitimidade passiva arguida pelo Serasa
S/A, deve ser declarada nula a sentença por ser “citra petita”.

Por todo o exposto, ANULA-SE DE OFÍCIO
O “DECISUM” RECORRIDO, determinando o retorno dos autos ao Juízo “a
quo”, a fim de que proceda a análise da preliminar de ilegitimidade passiva
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“ad causam” arguida pelo Serasa S/A, proferindo uma nova sentença, em total
obediência aos preceitos legais acima referidos.

Por fim, verifico que na capa dos autos da
presente  apelação  cível  consta  apenas  o  Banco  Citicard  S/A  como  parte
recorrida, porquanto, determino à Diretoria Judiciária que, antes de baixar os
autos à instância “a quo”, proceda à correção da autuação, fazendo constar
também o nome do Serasa S/A.

Publique-se e intimem-se.

João Pessoa, 13 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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