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D E C I S Ã O  M O N O C R Á T I C A

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0032122-35.2013.815.2001
Relatora : Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes
Primeiro Apelante : TIM Celular S/A 
Advogado : Ingrid Gadelha, OAB/PB 15.488 e outros
Segundo Apelante : Construtora Planície Ltda
Advogado : Rachel Franca Falcão Batista Dantas, OAB/PB 15.533.
 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.  SENTENÇA
QUE  DEIXA DE  ANALISAR  UM  DOS  PEDIDOS.  VÍCIO
CITRA  PETITA.  PREJUÍZO  AO  AUTOR.  NULIDADE.
SENTENÇA  CASSADA.  RECURSO  PREJUDICADO.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

-A sentença  que  não  enfrenta  os  pedidos  formulados  na
petição inicial deve ser desconstituída para que outra em seu
lugar seja proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de
jurisdição.

Vistos, etc. 

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por TIM Celular S/A
e Construtora Planície Ltda, contra sentença de fls. 213/218, que julgou procedente
o  pedido  da  exordial,  para  condenar  a  empresa  telefônica  promovida  ao
pagamento da importância de R$8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais. 

APELAÇÕES CÍVEIS Nº 0032122-35.2013.815.2001 1



Construtora  Planície  Ltda ingressou  com  AÇÃO  DE
INEXISTÊNCIA DE  DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E
MATERIAIS  em  face  de  TIM  Celular  S/A,  argumentando  que  teve  seu  nome
indevidamente negativado, pela demandada, por dívida inexistente, no valor de
R$181,41 (cento e oitenta e um reais e quarenta e um centavos).

Alega que teve contratos frustrados em razão do evento, e
que o dano material será apurado durante o trâmite do processo.

Após o trâmite processual,  sobreveio a sentença guerreada
que resolveu a lide quanto aos danos morais.

Apelação  da  TIM  Celular  S/A,  argumentando  serem
impertinentes  as  pretensões  da  autora,  vez  que  inexistem  quaisquer
irregularidades,  além  do  que  o  dano  moral  não  restou  demonstrado.  Na
eventualidade, pediu a minoração do valor arbitrado e reforma do marco inicial
dos juros de mora. (fls. 220/235).

Razões do apelo da Construtora Planície Ltda, fls. 245/268,
nas quais suscita preliminar de sentença citra-petita, em razão de a magistrada não
ter se pronunciado sobre o pedido de danos materiais. Pede, também, a majoração
do valor arbitrado pelos danos morais, sugerindo o valor de R$10.000,00 (dez mil
reais).

Contrarrazões pela autora (fls. 273/278).

Contrarrazões pela demandada (fls. 291/303).

Cota Ministerial pela nulidade da sentença  citra-petita,  sem
manifestação meritória (fls. 318/323).

É o relatório. 

Decido
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Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

De  início,  acolho  a  preliminar  de  julgamento  citra-petita,
suscitada pelo segundo recorrente.

Depreende-se dos autos que o autor requereu a condenação
da empresa ré, além dos danos morais, o dano material que diz ter experimentado.

Da exordial colhe-se a seguinte passagem:

“No  que  tange  os  danos  materiais  os  mesmos  poderão  ser
apurados na instrução processual, uma vez que os mesmos ainda
estão  se  perpetuando  e  apenas  poderão  ser  compatibilizados
quando  tudo  for  sanado  e  a  empresa  apurar  as  medidas
necessárias para compensar o tempo desperdiçado. Assim, poderá
apresentar estes dados após o início das obras, e computadas as
medidas necessárias.

Portanto, configurado o dano decorrente de ato ilícito em razão da
negligência  da  TIM  CELULAR  S.A,  deve  a  mesma  reparar  os
danos causados.” (conforme às fls. 16/17). 

O juízo a quo, por seu turno, apenas tratou dos danos morais,
julgando o pedido da ação procedente, deixando de se pronunciar sobre o pleito
dos danos materiais. 

É cediço que, pelo princípio da congruência, a sentença deve
ser  adstrita  aos  pedidos  formulados  pelas  partes,  sendo  vedado  o  julgamento
citra-petita, ultra-petita e extra-petita.

A propósito do julgamento citra-petita, vejam-se os escólios de
Humberto Theodoro Júnior:

“A sentença,  enfim,  é  citra  petita quando não  examina  todas  as
questões propostas pelas partes. O réu, por exemplo, se defendeu
do pedido reivindicatório alegando nulidade do título dominial do
autor  e  prescrição  aquisitiva  em  seu  favor.  Se  o  juiz  acolher  o
pedido do autor, mediante reconhecimento apenas da eficácia do
seu  título,  sem  cogitar  do  usucapião  invocado  pelo  réu,  terá
proferido  sentença  nula,  porque citra  petita,  já  que  apenas  foi
solucionada uma das duas questões propostas.

(…)
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A nulidade da sentença  citra  petita,  portanto,  pressupõe questão
debatida  e  não  solucionada  pelo  magistrado,  entendida  por
questão  o  ponto  de  fato  ou  de  direito  sobre  que  dissentem  os
litigantes, e que, por seu conteúdo, seria capaz de, fora do contexto
do processo, formar, por si só, uma lide autônoma.

Só se anula, destarte, uma sentença em grau de recurso, pelo vício
do julgamento citra petita, quando a matéria omitida pelo decisório
de origem não esteja compreendida na devolução que o recurso de
apelação faz operar para o conhecimento do Tribunal. (Curso de
Direito Processual Civil, 48ª ed., v. I, Forense, Rio de Janeiro, 2008,
pp. 585/586).

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 –,  negará 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
citra-petita.

Neste sentido, colaciono as seguintes decisões:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA
PETITA.  QUESTÕES  NÃO  ENFRENTADAS  PELO  JUÍZO
ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME PELO TRIBUNAL
AD  QUEM.  OFENSA AO  PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.  NULIDADE
ABSOLUTA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
DESCONSTITUIÇÃO  DA  DECISÃO.  RECURSO  APELATÓRIO
PREJUDICADO. - A sentença que não enfrenta e decide todas as
questões e requerimentos postos, explicitamente, na petição inicial,
padece  de vício  insanável,  devendo ser  desconstituída para que
outra possa ser prolatada em seu lugar, sendo impossível a análise
de tais matérias pelo Tribunal ad quem, sob pena de supressão de
instância.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  04220120004355001  -
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Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator José Aurélio da Cruz - j. Em
21/03/2013).

AGRAVO  RETIDO.  PEDIDO  DE  APRECIAÇÃO.  RATIFICADO
NAS  RAZÕES  DO  APELO.  INEXISTÊNCIA.  NÃO
CONHECIMENTO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE
CONTRATO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  POR  DANOS
MORAIS. SENTENÇA QUE NÃO JULGOU 0 PLEITO DE DANO
MORAL.  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  INCOMPLETA.
DECISÃO CITRA PETITA. CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
PRINCÍPIO DA DEMANDA. CONSUBSTANCIAÇÃO DO ERROR
IN  PROCEDENDO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  SENTENÇA  NULA.  A
ausência  de  formulação  de  pedido  expresso,  requerendo  a
apreciação  do  agravo  retido  pelo  tribunal,  inviabiliza  seu
conhecimento, nos termos do art. 523, § l4, do CPC. 0 juízo deve se
limitar aos estritos termos da petição inicial para evitar a nulidade
do  ato  judicial,  por  desrespeitar  o  princípio  da  demanda,
autorizando  o  órgão  julgador  recursal  a  reconhecer  o  vício  de
ofício  por caracterizar  error  in procedendo.  (TJPB -  Acórdão do
processo  nº  00120090153220001  -  Órgão  (4ª  CAMARA CÍVEL)  -
Relator Maria das Graças Morais Guedes - j. Em 20/03/2013).

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA.
QUESTÕES  NÃO  APRECIADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO  .
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  EXAME  DA  MATÉRIA
DIRETAMENTE  EM  28  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.
NULIDADE  ABSOLUTA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
RECURSOS  PREJUDICADOS.  -  Não  enfrentando  o  decisório  a
integralidade das questões postas em juízo, decidiu de forma citra
petita o magistrado. - Poderá ser reconhecida, de ofício, a nulidade
da  sentença  citra  petita.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
20020110445216001  -  Órgão  (TRIBUNAL PLENO)  -  Relator  José
Ricardo Porto - j. Em 19/03/2013).

Destaco, ainda, que mesmo após a entrada em vigor do Novo
Código de Processo Civil,  o STJ mantém-se fiel ao entendimento de que é nula
sentença citra-petita, devendo o feito ser remetido ao juízo de origem para fins de
correção do error in procedendo:

AGRAVO  INTERNO.  AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.
JULGAMENTO CITRA PETITA.  1.   Encontra-se  em  harmonia
com  a  jurisprudência  desta Corte o acórdão   que   determina  a
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cassação  da  sentença  proferida  com julgamento citra petita.
Incidência do óbice da Súmula 83/STJ. 2. Agravo interno a que se
nega  provimento.  (AgInt  no  AREsp  798.893/RJ,  Rel.  Ministra
MARIA  ISABEL  GALLOTTI,  QUARTA  TURMA,  julgado  em
16/02/2017, DJe 23/02/2017).

ADMINISTRATIVO   E   PROCESSUAL   CIVIL.   AGRAVO
INTERNO   NO  AGRAVO  EM  RECURSO   ESPECIAL.
JULGAMENTO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO ART. 515, § 3º,
DO   CPC/73.   IMPOSSIBILIDADE.   JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  STJ.  DISSÍDIO   JURISPRUDENCIAL  NÃO
DEMONSTRADO,  NOS  MOLDES  LEGAIS  E REGIMENTAIS.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.  I.   Agravo  interno  aviado
contra  decisão  publicada  em  18/10/2016,  que,    por   sua   vez,
julgara  recurso  interposto  contra  decisum publicado  na vigência
do CPC/2015. II. Na inicial, trata-se de Ação Ordinária,  ajuizada
por Unisys Brasil Ltda. em face do Município de São  Luís/MA,
em  face  do  descumprimento  de  contrato  de  fornecimento  de
produtos  e  serviços  de informática, firmado pela autora com o
ente  público.   A  sentença  condenou o réu ao pagamento dos
valores requeridos  na  inicial.  O acórdão do Tribunal de origem
reformou  o  decisum   de   1º   Grau,  para  anular  a  sentença  e
determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para que este
se  manifeste  sobre  todos  os  pedidos  formulados  pela  parte,  na
inicial.  III.   Conforme   a  jurisprudência  do  STJ,  "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). In casu, não há  que  se falar
em interpretação extensiva ao artigo 515, § 3º, do CPC,  quando
nem  sequer  houve,  na  sentença,  extinção  do  processo  sem
julgamento do mérito, requisito este essencial à aplicação do artigo
515,  §  3º,  da  Lei  Processual Civil" (STJ, REsp 756.844/SC, Rel.
Ministro   JOSÉ  ARNALDO  DA FONSECA,  QUINTA TURMA,
DJU de 17/10/2005). Em igual sentido: "Declarada, na hipótese, a
nulidade da sentença em decorrência de julgamento ultra petita,
impõe-se  o  retorno  dos  autos  ao  primeiro   grau de  jurisdição,
vedada a aplicação do princípio da causa  madura,  contido  no
art.  515,  § 3º, do Código de Processo Civil"  (STJ, REsp 915.805/SC,
Rel.  Ministra  DENISE  ARRUDA,  PRIMEIRA TURMA,   DJe  de
1º/07/2009).  Assim,  afigura-se  acertada  a  decisão  ora  agravada,
que,   com   fundamento   na   Súmula   568   do   STJ,  obstou  o
processamento  do  Recurso  Especial,  no  ponto.  IV.   Para   a
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caracterização da divergência,  nos termos do art.  541,  parágrafo
único,  do CPC/73 e  do art.  255,  §§ 1º  e  2º,  do RISTJ  -  no caso,
quanto  à  possibilidade  da  aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/73
aos  feitos  extintos, com julgamento de mérito -, exige-se, além da
transcrição  de  acórdãos  tidos  por  discordantes,  a  realização  do
cotejo   analítico   do   dissídio   jurisprudencial  invocado,  com a
necessária   demonstração   de  similitude  fática  entre  o  aresto
impugnado  e  os  acórdãos  paradigmas,  assim  como  a  presença
de  soluções  jurídicas  diversas  para  a  situação,  exigência  não
atendida, no  caso,  porquanto  não  se comprovou a similitude
fática entre os casos confrontados. V. Agravo interno improvido.
(AgInt  no  AREsp  999.161/MA,  Rel.  Ministra  ASSUSETE
MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe
09/06/2017).

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 dos danos materiais.

Ademais, para a formulação de juízo acerca da validade ou
invalidade  da  sentença  citra-petita, há de se perquirir as normas positivadas no
CPC e os valores que as inspiram, aquilatando o vício em face do princípio da
instrumentalidade das formas.

De  acordo  com  a  lição  de  CALMON  DE  PASSOS,  para
ultrapassar  a  questão  da  nulidade  da  sentença,  é  imprescindível  verificar  a
existência ou inexistência de prejuízo:

“Faltando  a  apreciação  de  um  dos  pedidos  ou  de  um  dos
fundamentos, entendo que, em face do que dispõem os artigos 515
e 516 de nosso CPC, não se deve anular a sentença, impondo-se ao
tribunal  o  dever  de  apreciar  os  pedidos  não  considerados  no
primeiro grau,  bem como os  fundamentos  a  respeito  dos  quais
silenciou o a quo. Não devemos esquecer, entretanto, que tudo isso
se alicerça no princípio basilar de nosso sistema de nulidades – a
existência  ou  inexistência  de  prejuízo.  Donde  sempre  ter
sustentado  que  o  julgamento  pelo  ad  quem  de  tudo  quanto
omitido pelo a  quo somente  é  possível  se  o direito  de alegar e
provar  das  partes  não  vai  ser  molestado  com essa  decisão.  Em
outros termos: se a questão omitida ou o pedido não apreciado já
foram, no primeiro grau, objeto de apreciação pelas partes, que a
respeito deles tiveram todas as oportunidades de alegar e provar
quanto de seu interesse, o julgamento no segundo grau se impõe,
visto como impossível se vislumbrar, na espécie, algum prejuízo.
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(José  Joaquim  Calmon  de  Passos.  Esboço  de  uma  teoria  das
nulidades aplicada às nulidades processuais. 2002, p. 153)”. 

No presente caso, o pleito de danos materiais, como exposto,
acaso decidido por este Sodalício, demandaria prejuízo ao autor.

Com essas  considerações,  ACOLHO A PRELIMINAR DE
JULGAMENTO  CITRA-PETITA e,  por  consequência,  declaro  nula  a  sentença,
determinando  o  retorno  dos  autos  ao  juízo  de  origem,  para  que  outra  seja
proferida. 

P. I.

João Pessoa, 25 de julho de 2017.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                  R E L A T O R A 
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