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APELAÇÕES.  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO  DE
TUTELA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS
PEDIDOS.  CONTESTAÇÃO.   ARGUIÇÃO  DE
PRELIMINARES. PLEITOS NÃO APRECIADOS EM
SUA  TOTALIDADE  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL.  JULGAMENTO  CITRA PETITA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO
DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO A QUO. RECURSOS PREJUDICADOS.

- Não havendo pronunciamento do Juiz a quo acerca
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da totalidade dos fundamentos de defesa aduzido na
contestação,  caracteriza-se  a  sentença  como  citra
petita,  o  que  pode  ser  conhecido  de  ofício  pelo
Tribunal.

-  É  vedado  ao  Tribunal  conhecer  diretamente  de
pedido ou fundamento de defesa não apreciado em
primeira instância, sob pena de violação ao princípio
do duplo grau de jurisdição.

-  Configurado  o  julgamento,  aquém  do  pedido,
necessária a desconstituição da sentença e o retorno
dos  autos  à  Comarca  de  origem,  para  que  outra
decisão seja proferida.

Vistos.

Gilberto Lyra Stuckert Filho ajuizou a presente Ação
de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais e Pedido de
Antecipação de Tutela, em face da Cammar Promoções e Turismo Ltda e da Aponta
Ofertas – LBS Local S/A  sob o argumento de ser fotógrafo profissional e de que
algumas  de  suas  fotografias  foram  utilizadas  indevidamente  pelas  empresas
promovidas, sem autorização ou créditos referentes à obra. 

Devidamente  citada,  a  Cammar  Promoções  e
Turismo Ltda apresentou contestação,  fls.  44/54,  rebatendo os  fatos  carreados  na
exordial,  ao  tempo  em que  suscitou  as  seguintes  preliminares:  carência  de  ação;
inépcia da petição inicial e ilegitimidade passiva. Ao final, postulou a denunciação à
lide da P&P – System Ltda, por ser a responsável contratual e jurídica do site criador
da publicidade e propaganda de venda do pacote promocional divulgador da foto: o
“megadesconto.com.br”. 

A Aponta Ofertas – LBS Local S/A também ofertou
contestação, fls. 77/100, arguindo as preliminares de ilegitimidade ativa e de ausência
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de interesse de agir do autor, refutando, por fim, as pretensões descritas na inicial.

Às fls. 187/192, o Juiz a quo excluiu a Aponta Ofertas
–  LBS  Local  S/A do  polo  passivo  da  demanda,  rejeitou  a  denunciação  à  lide
pleiteada,  julgando  parcialmente  procedente  as  pretensões  verberadas  na  peça
vestibular, consignando os seguintes termos:

(...)  JULGO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE o
pedido  inicial  para  condenar  a  ré,  CAMMAR
TURISMO,  na obrigação de retirar a fotografia do
site  e  divulgar  os  créditos  da  obra  contrafeita  na
forma  do  art.  108  da  lei  9.610/98;  bem  como  o
pagamento  de  indenização  por  danos  morais  no
valor  de  R$  2.000,00  (dois  mil  reais),  corrigidos  e
acrescidos de juros de mora a partir  da desta data
(RESP 903.258 STJ).

Inconformado,  o  autor  interpôs  APELAÇÃO,  fls.
194/210, suscitando, preliminarmente, a legitimidade da Aponta Ofertas - LBS Local
S/A para figurar no polo passivo da demanda. No mérito, pugna pelo provimento do
recurso para que, além da majoração do quantum fixado a título de danos morais, a
promovida seja condenada também à indenização por danos materiais.

Por sua vez, a  Cammar Promoções e Turismo Ltda
também manejou RECURSO APELATÓRIO, fls. 212/218V, alegando, inicialmente, as
seguintes  preliminares:  necessidade  de  retorno  do  processo  para  a  necessária
instrução processual; cerceamento ao direito de defesa; e sua ilegitimidade passiva ad
causam.  No mérito, pugnou pela reforma do  decisum para que os pleitos exordiais
sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões ofertadas pela  Aponta Ofertas - LBS
Local  S/A,  fls.  223/233,  pugnando pelo  desprovimento do recurso  manejado pelo
autor e a consequente manutenção da sentença.
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Às fls. 234/243, Gilberto Lyra Stuckert Filho também
ofereceu  contrarrazões,  postulando  o  não  acolhimento  da  preliminar  suscitada,
negando provimento ao recurso interposto pela promovida.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, não se manifestou no mérito, fls. 253/257.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

De  início,  cumpre  esclarecer  que  a análise  da
controvérsia mostra-se, de logo, impedida, em razão da existência de vício insanável
na sentença hostilizada, em vista da mesma caracterizar-se como citra petita. 

Como se sabe, a validade da sentença está atrelada à
observância do princípio da correlação com a demanda. Assim, o julgador, ao decidir
a controvérsia posta em debate, deverá ater-se à pretensão formulada em juízo pelas
partes, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) do que for
disputado,  conforme  estatuem  os  arts.  128  e  460,  do  Diploma  Processual  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.

E,

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.
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Dessa forma, em caso de decisão citra petita, torna-se
imprescindível a declaração de nulidade do julgado, conforme a doutrina de José
Carlos Barbosa Moreira: 

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  (In.  Comentários  ao  Código  de
Processo Civil, Vol. V, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 443).

Explico.

Na hipótese em epígrafe, analisando a contestação,
fls. 44/54, percebe-se que a promovida, Cammar Promoções e Turismo Ltda, dentre
outros fundamentos da defesa,  suscitou as seguintes preliminares:  a) carência de
ação;  b) inépcia da petição inicial e a  c)  ilegitimidade passiva. Postulou, ainda,  a
denunciação à lide da P&P – System Ltda.

Entrementes,  observando  os  termos  da  sentença
hostilizada,  verifica-se que a Magistrada  a quo, ao decidir a lide,  não apreciou as
questões prefaciais ventiladas na peça de defesa em sua totalidade, notadamente no
tocante às preliminares de   carência de ação e da inépcia da petição inicial.

Nesse  trilhar,  diante  do  panorama  acima  narrado,
infere-se que a decisão hostilizada julgou aquém dos limites da pretensão solicitada,
ao deixar de apreciar todos  os pedidos supracitados,  sendo vedado ao Tribunal  ad
quem decidir  questão  não enfrentada em primeiro grau,  “sob pena de intolerável
supressão  de  instância.”  (TJPR -  Apelação  Cível  n°  0968254-6;  Londrina;  Décima
Sexta Câmara Cível; Rel. Juiz Convocado Magnus Venicius Rox; DJPR 07/03/2013).

Sobre  o  assunto,  o  seguinte  aresto  deste  Sodalício,
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destacado na parte que interessa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS,  LUCROS
CESSANTES  E  DANO  ESTÉTICO.  PRELIMINAR
SUSCITADA. PEDIDOS DIVERSOS FORMULADOS
NA INICIAL. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS
OS  PLEITOS  PELO  JUÍZO  A QUO.  PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL  INCOMPLETA.  SENTENÇA
CITRA  PETITA.  NULIDADE  ABSOLUTA.
ACOLHIMENTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM. IMPOS- SIBILIDADE DE APRECIAÇÃO
PELO TRIBUNAL, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
A  sentença  que  não  enfrenta  todos  os  pedidos
formulados  na  petição  inicial  deve  ser
desconstituída  para  que  outra  em  seu  lugar  seja
proferida.  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.  (TJPB;  APL
0010822-90.2008.815.2001;  Terceira  Câmara
Especializada  Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças
Morais Guedes; DJPB 02/09/2014; Pág. 13). 

No que tange especificamente a  não apreciação de
fundamento de defesa suscitado na contestação, tais como questões preliminares,  o
seguinte julgado, destacado na parte que interessa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  DESPEJO  POR  FALTA  DE
PAGAMENTO.  PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA  PORQUE  NÃO  FORAM
ENFRENTADAS  PREFACIAIS  ARGUIDAS  EM
PRIMEIRO  GRAU.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
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COMPROVAÇÃO. ANULAÇÃO. MEDIDA QUE SE
IMPÕE. ACOLHIMENTO. É manifestamente nula a
sentença  que  deixa  de  enfrentar  questões
preliminares  aduzidas  em  sede  de  contestação,
como  a  inépcia  da  inicial,  a  impossibilidade
jurídica do pedido e a carência de ação, revelando-
se a sentença citra petita. (TJPB; AC 001.2010.027172-
3/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz
Conv. João Batista Barbosa; DJPB 17/09/2013; Pág. 7) -
negritei.

Outro  não  é  o  entendimento  encontrado  na
jurisprudência pátria, a exemplo dos recentes julgados:  TJMG – Apelação Cível n°
1.0024.10.257473-8/001; Rel. Des. Nilo Lacerda; Julg. 12/02/2014; DJEMG 21/02/2014;
TJGO -  DGJ-AgRg  0218572-68.2012.8.09.0100;  Luziânia;  Quarta  Câmara  Cível;
Relatora Desembargadora Elizabeth Maria da Silva; DJGO 06/06/2013; Pág. 497; TJSP
-  APL 0038196-94.2011.8.26.0053;  Ac.  7074168;  São Paulo;  Sexta Câmara de Direito
Público;  Relatora  Desembargadora  Silvia  Meirelles;  Julg.  07/10/2013;  DJESP
14/10/2013.

Dessa  forma,  tratando-se  de  decisão  citra  petita,
torna-se imprescindível a declaração de nulidade do julgado, consoante se observa
do seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUSA  DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  PELO
TRIBUNAL A QUO. [...]. 2. A decisão recorrida está
harmoniosa  com  o  entendimento  desta  Corte,
segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o
Tribunal  deve  anulá-la,  determinando  que  uma
outra  seja  proferida.  Precedentes.  3.   Agravo
regimental  não  provido.  (STJ  -  AgRg  no  AREsp
166848/PB.  Agravo  Regimental  no  Agravo  em
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Recurso  2012/0077868-3;  Relator  Ministro  Castro
Meira - Órgão Julgador T2 – Segunda Turma; Data
do Julgamento: 26/02/2013; Data da Publicação/Fonte
DJe 05/03/2013) - destaquei.

Demais disso, cumpre acrescentar que, por tratar-se
de sentença citra petita, a sua nulidade pode ser decretada, inclusive, de ofício, pelo
Tribunal. Em outras palavras, esta Corte de Justiça já se manifestou no sentido de
“em se tratando de sentença citra petita, compete ao tribunal, até mesmo de ofício,
reconhecer  sua  nulidade.”  (TJPB;  Rec.  0905793-86.815.0000;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 17/06/2014; Pág. 12).

Neste  diapasão,  em  face  da  sentença  não  ter  se
pronunciado  acerca  da  integralidade  dos  pleitos  constantes  na  exordial,  ferindo,
dessa forma, o princípio da correlação/adstrição, torna-se indispensável à correção do
referido julgado, devendo os autos retornarem ao juízo de origem para a prolação de
um novo decisum.

Ante  o  exposto,  DECLARO,  DE  OFÍCIO,  A
NULIDADE DA SENTENÇA, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos
à unidade de origem, para que profira nova decisão, enfrentando a integralidade da
pretensão deduzida pelas partes em juízo. Por conseguinte, reconheço prejudicados
os recursos apelatórios interpostos.

P. I.

João Pessoa, 14 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                     Relator

Apelação Cível nº 0047115-54.2011.815.2001                                                                                                                                                                                8


