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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
COBRANÇA  COM  INDENIZAÇÃO.  AUSENTE
ANALISE  DE  TODOS  OS  PEDIDO  DA
EXORDIAL. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO DE
NOVA DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
MAGISTRADO  SINGULAR.  ANULAÇÃO  DA
DECISÃO. PROVIMENTO AO APELO. 

– Havendo  julgamento  aquém  do  pedido,
necessária a cassação da Sentença e o retorno dos
autos  à  comarca  de  origem  para  que  outra  seja
proferida, sendo vedado a esta instância manifestar-
se  sobre  matéria  que  não  foi  analisada  pelo
magistrado singular.

Vistos etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Tatiane  Barbosa

contra a Sentença prolatada pelo Juiz da 4ª Vara Cível da Capital, que julgou

improcedente  a  Ação  Revisional  de  Cobrança  com Indenização  por  Danos

proposta em face do Banco CSF.

Nas  razões  da  Apelação,  a  Promovente  suscitou,

preliminarmente, a nulidade da Decisão por ser citra petita. No mérito, alegou a

ausência de análise do laudo técnico colacionado aos autos e a ilegalidade da

taxa  de  juros  inserida  nas  faturas  de  cartão  de  crédito,  a  comissão  de

permanência e a impossibilidade de incidência da capitalização de juros. 
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Contrarrazões ofertadas às fls. 362/370. 

A  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo  acolhimento  da

preliminar  de  nulidade  da  Decisão  e  não  ofertou  parecer  de  mérito

(fls.383/386).

É o relatório.

DECIDO

A sentença recorrida foi proferida em 03.02.2016 e publicada

no  Diário  da  Justiça  Eletrônico  em  01.03.2016,  quando  ainda  vigente  o

CPC/1973, sob cujo regramento realiza-se o juízo de admissibilidade recursal,

consoante  preconiza  o  Enunciado  Administrativo  número  02,  editado  pelo

Superior Tribunal de Justiça, cujo teor elucida: 

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de
2016)  devem  ser  exigidos  os  requisitos  de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas,  até então,  pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça.

Adianto que estou em desconstituir a Sentença. 

O art. 128 do CPC/73 estabelece que o julgador deve decidir a

lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso analisar questões não

suscitadas, cuja lei exija iniciativa da parte. Deste dispositivo decorre a regra

basilar  de  direito  processual  civil  de  que  é  vedado  ao  Magistrado  prolatar

Decisão além, aquém ou fora do pedido inicial, sob pena de nulidade do ato

decisório.  Deve,  pois,  haver  estreita  correlação  entre  o  pedido  inicial  e  a

Sentença.

Com  efeito,  quando  verificada  a  ocorrência  de  nulidade

sanável,  o  Tribunal,  “sempre  que  possível  prosseguirá  o  julgamento  da

apelação” (art. 515, § 4º, do CPC). É o que ocorre nos casos de Sentença ultra

e  extra petita, podendo o magistrado estipar a parte excedente e continuar o
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julgamento do Recurso. 

Entretanto,  o  mesmo  entendimento  não  pode  ser  adotado

quando a Sentença for citra petita, pois descabe ao Juízo ad quem pronunciar-

se sobre questões não analisadas no Juízo a quo, sob pena de supressão de

grau de jurisdição. Neste caso, para evitar afronta ao Principio do Duplo Grau,

é necessária a desconstituição da Sentença. 

Nesse  sentido,  o  entendimento  consolidado  pelo  Superior

Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº  656.249 -  MG
(2015/0029293-1)  RELATOR:  MINISTRO  OG
FERNANDES  AGRAVANTE:  ESTADO  DE  MINAS
GERAIS  PROCURADOR:  PATRÍCIA  MOTA  VILAN  E
OUTRO  (S)  AGRAVADO:  REDIVALDO  ANTÔNIO
FERREIRA  ADVOGADO:  REDIVALDO  ANTONIO
FERREIRA E OUTRO (S) DECISÃO Vistos, etc. Trata-se
de  agravo  interposto  contra  decisão  que  negou
seguimento a recurso especial, fundamentado na alínea a
do  permissivo  constitucional  em  oposição  a  acórdão
assim ementado:  EMENTA:  ADMINISTRATIVO -  AÇÃO
DECLARATÓRIA DE  NULIDADE DE  ATO  JURÍDICO  -
OMISSÃO QUANTO AO PEDIDO INICIAL E TESE DE
DEFESA – SENTENÇA CITRA PETITA – NULIDADE. -
Furtando-se a  sentença  recorrida  de  enfrentar  questão
relevante suscitada pelo autor, bem como tese de defesa
levantada pela parte ré, é ela nula, por que citra petita. O
agravante alega violação dos arts. 458 e 460 do Código
de  Processo  Civil.  Aduz  que  houve  julgamento  citra
petita.  Decido.  O fundamento utilizado pelo Tribunal de
origem para inadmitir o especial está consubstanciado na
incidência  da  Súmula  283/STF.  Das  razões  do  agravo
interposto, verifica-se que o agravante não impugnou os
fundamentos  da  decisão  agravada,  o  que  faz  incidir  a
Súmula 182 desta Corte: "É inviável o agravo do art. 545
do  CPC  que  deixa  de  atacar  especificamente  os
fundamentos  da  decisão  agravada".  (...).  (AgRg  no
AREsp  166351/PE,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA TURMA, julgado em 21/6/2012, DJe 3/8/2012)
Ante o exposto, com fulcro no art.  544, § 4º,  inc. I,  do
CPC,  não  conheço  do  agravo  em  recurso  especial.
Publique-se.  Intimem-se.  Brasília,  23  de  fevereiro  de
2015. Ministro Og Fernandes Relator. 

PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
CASSAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM.
POSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  NULIDADE
RELATIVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1.
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A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de
ofício  pelo  Tribunal  de  origem,  sendo  desnecessária  a
prévia oposição dos Embargos de Declaração. 2. Ainda
que a violação da legislação federal ocorra no julgamento
da  Apelação,  é  necessário  protocolar  os  Embargos  de
Declaração  para  fins  de  prequestionamento.  3.  Agravo
Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 437877
DF  2002/0068312-5,  Relator:  Ministro  HERMAN
BENJAMIN,  Data  de  Julgamento:  04/11/2008,  T2  -
SEGUNDA  TURMA,  Data  de  Publicação:  DJe
09/03/2009)

In  casu,  da  análise  do  caderno  processual,  em especial  da

Sentença proferida nos autos da Ação Revisional com Reparação por Danos,

tenho que as tarifas consideradas abusivas pela parte autora na exordial não

foram devidamente examinadas pelo magistrado a quo, quando da prolação da

Decisão.

Sendo  assim,  verifica-se  o  julgamento  aquém  do  pedido

formulado, estando a Sentença eivada de vício insanável, que não pode ser

suprido nesta instância, sob pena de ofensa ao Duplo Grau de Jurisdição.

Pelo  exposto,  com  base  no  artigo  932,  V,  b,  do  CPC,

PROVEJO  O  APELO, a  fim  de  desconstituir  a  Sentença  para  que  seja

prolatada nova Decisão, na qual o Magistrado de 1º grau deve apreciar todos

os pedidos da inicial.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, ___ de dezembro de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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