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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E OBRIGAÇÃO DE
FAZER  C/C  PEDIDO  DE  LIMINAR  PARA
EXIBIÇÃO  DE  DOCUMENTO –  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO  – IRRESIGNAÇÃO  DO
BANCO  –  JULGAMENTO  CITRA  PETITA –
INEXISTÊNCIA  DE  PRONUNCIAMENTO
JUDICIAL  NA  PARTE  DISPOSITIVA  DA
SENTENÇA  REFERENTE  AO  PEDIDO  DE
DEVOLUÇÃO  DA  TAC  RELACIONADO  NA
EXORDIAL  –  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL
INCOMPLETA  –  NULIDADE  CONFIGURADA  –
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA  –  APLICAÇÃO
DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL – PREJUDICADO O APELO -
RECURSO SEGUIMENTO NEGADO

- A sentença que não enfrenta e decide todas as
questões  e  requerimentos  postos,  explicitamente,
na  inicial,  padece  de  vício  insanável,  restando
incompleta  a  prestação  jurisdicional,  devendo  ser
desconstituída  a  sentença  combatida,  retornando
os autos ao juízo de origem para que outra  seja
prolatada,  sendo  impossível  a  análise  de  tais
matérias  pelo  Tribunal  ad  quem, sob  pena  de
supressão de instância.
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-  Consoante  entendimento  do  art.  557,  caput,  do
CPC,  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou
prejudicado, ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior”.

VISTOS,

Cuida-se de  apelação cível interposta por  BANCO BRADESCO
FINANCIAMENTOS  S/A  em  face  da  sentença  (fls.  102/103-V)  que  julgou
parcialmente procedente a ação de repetição de indébito e obrigação de fazer
c/c pedido de liminar para exibição de documento ajuizada por SEBASTIÃO
ROQUE  DA  COSTA em  face  do  apelante,  "declarando  a  abusividade  da
cobrança de Tarifa de Cadastro e condenando o promovido a restituir o valor
pago,  na  forma  simples,  corrigidos  monetariamente  a  contar  da  data  do
pagamento e com juros de mora a partir da citação."

Irresignado,  o  demandado  interpôs  recurso  de  apelação  (fls.
113/136), postulando pela reforma da r. Sentença, aduzindo, em síntese, sobre a
legalidade  das  cláusulas  contratuais  firmadas,  em  razão  de  terem  sido
previamente  pactuadas  e  em  conformidade  com  as  normas  de  proteção  ao
consumidor.

Intimada a parte recorrida, fluiu in albis o prazo legal para oferecer
as contrarrazões do recurso, conforme atesta a certidão de fl. 173-V.

Cota Ministerial pelo provimento do apelo (fls. 181/184).

É o relatório.

                     FUNDAMENTAÇÃO

O caso  em  disceptação é  de  fácil  deslinde,  pois,  cuida-se  de
julgamento citra petita quando da prolação da sentença de primeiro grau.

De fato,  da análise  da petição  inicial,  vislumbra-se que o autor
ajuizou a presente ação, relacionando, dentre outros pedidos, a devolução em
dobro da tarifa denominada TAC (Tarifa de Abertura de Cadastro), além da Tarifa
de Serviços de Terceiros.

Todavia,  o juízo  a quo ao  julgar  a  causa não decidiu  na parte
dispositiva, quanto ao pedido específico de devolução da TAC (tarifa de abertura
de cadastro), apesar de inserto no bojo da sentença, como se vê às fls. 102/103-
V dos autos, restando, portanto, incompleta a prestação jurisdicional de primeira
instância, devendo, por consequência, ser anulada a sentença combatida. Senão
vejamos:
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(…)  À luz do exposto, por tudo o que dos autos consta e
com  supedâneo  nos  princípios  de  direito  que  regem  a
espécie, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido
para declarar insubsistente a prática de anatocismo no
contrato em tela, ante a ausência de pactuação expressa,
por ser medida de direito e justiça. (…) (fl. 193).

Logo,  não decidiu  pela devolução ou não da tarifa denominada
TAC.

Nos  termos  do  art.  458 do  CPC,  são  requisitos  essenciais  da
sentença: o relatório, os fundamentos - em que o juiz analisará as questões de
fato e de direito - e o dispositivo - em que o julgador resolverá as questões
que as partes lhe submeteram. 

Dessa  forma,  cabe  ao  magistrado,  ao  prolatar  a  sentença,
fundamentar a sua decisão e analisar todas as questões postas pelas partes que
interessem  ao  deslinde  da  demanda,  acolhendo  ou  rejeitando  todos  os
pedidos. 

Nesse sentido, cito os recentes julgados do Superior Tribunal de
Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO  ESPECIAL.  INCONFORMISMO  DA  PARTE.
RECURSO  RECEBIDO  COMO  AGRAVO  REGIMENTAL.
AÇÃO  RESCISÓRIA.  ACÓRDÃO  INFRA  PETITA.  AUTOS
DEVOLVIDOS  AO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  PARA
APRECIAÇÃO  DO  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  DECISÃO
MANTIDA.

1. Considera-se infra petita a decisão proferida aquém do
que foi pedido. No caso concreto, o Tribunal de origem
analisou  tão  somente  o  pedido  principal  da  ação
rescisória, deixando de apreciar o pedido subsidiário.

(...)

(EDcl  no  REsp  1120322/RS,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 17/06/2013)

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUSA  DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA. SENTENÇA CITRA PETITA. POSSIBILIDADE
DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.

1.  O juizo  de  origem examinou  apenas  uma das  duas
causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria
ofensa aos artigos 128 e 460 ambos do CPC, conforme
concluiu o colegiado de origem.

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.
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Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 166.848/PB, Rel. Ministro CASTRO MEIRA,
SEGUNDA TURMA, DJe 05/03/2013) [destaques de agora]

E, também, desta Corte:

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  -
Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO  PORTO  -  julgado  em
19/03/2013)

RECURSO  OFICIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.
PEDIDO DE DEVOLUÇÃO DE DESCONTOS REALIZADOS
SOBRE  DIVERSAS  VERBAS.  SENTENÇA  OMISSA
QUANTO  A  DUAS  DELAS.  DECISÃO  CITRA  PETITA.
INFRAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO DE RITOS.
NULIDADE  DECRETADA  DE  OFÍCIO.  APLICAÇÃO  DO
ART. 557, § 1°- A DO CPC.

(...)

-  A decisão que decide aquém do pedido é passível de
nulidade  e  não  de  simples  reforma,  sob  pena  de
supressão de instância.

(TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20020110510647001  -
Relator  DES.  JOÃO  ALVES  DA  SILVA  -  julgado  em
15/03/2013)

APELAÇÃO  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  APONTADO
EXCESSO  -  RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA  INDEVIDAMENTE  RECOLHIDA  -
SENTENÇA CITRA PETITA  CASSAÇÃO  -  INTELIGÊNCIA
DO ART. 557, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL -
APELO  PREJUDICADO  -  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM.
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Se da forma como foi  proferido o julgado, a prestação
jurisdicional  restar  prejudicada,  por  não  ser  completa,
pois  o  Magistrado  não  analisou  e  enfrentou  todas  as
matérias apresentadas pelas partes,  a sentença merece
ser cassada.

(...)

(TJPB -  Acórdão  do  processo  nº  20020110326978001  -
Relator  DES.  LEANDRO  DOS  SANTOS  -  julgado  em
14/03/2013) [em destaque]

À vista do esposado,  de ofício, anulo a sentença de 1º grau,
porquanto não apreciou o pedido referente à cobrança da tarifa denominada TAC
formulado  pela  parte  autora,  configurando-se  decisão  citra  petita,  julgando
prejudicado o mérito do apelo.

Cumpre salientar que o saneamento da omissão da sentença pela
instância  recursal  acarretaria,  indiretamente,  a  supressão da instância  a quo,
impedindo que o pedido do apelante  SEBASTIÃO ROQUE DA COSTA fosse
apreciado por dois juízos distintos. 

                         DISPOSITIVO

Isto posto,  com fulcro no art.  557,  CAPUT1,  do CPC,  de ofício,
anulo a sentença de 1º grau,  porquanto não apreciou na parte dispositiva o
pedido referente à cobrança da tarifa denominada TAC (Tarifa de Abertura de
Crédito)  formulado  pela  parte  autora,  configurando-se  decisão  citra  petita.
Negado seguimento ao apelo por estar manifestamente prejudicado.

P. I.

João Pessoa, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ 

                          Relator

1 Art.  557,  caput,  do  CPC.  “O  relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente  inadmissível,
improcedente ou  prejudicado,  ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior.
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