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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MATERIAIS  E  MORAIS. COMPRA  DE
TELEVISOR.  CONTESTAÇÃO.  ARGUIÇÃO  DE
PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA LG E
DA  GARANTIA  ESTENDIDA.  PLEITO  NÃO
APRECIADO  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 E 458 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. APELO PREJUDICADO.

- Não havendo pronunciamento do Juiz a quo acerca
de  fundamento  de  defesa  aduzido  na  contestação,
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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.

-  Restando  caracterizado  o  julgamento  aquém  da
pretensão  deduzida  em  juízo  pelas  partes,  faz-se
necessária a anulação da sentença e, por conseguinte,
o retorno dos autos ao Juízo de origem, eis que “em
caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-
la, determinando que uma outra seja proferida.” (STJ
- AgRg no AREsp 166848/PB; Relator Ministro Castro
Meira: Órgão Julgador T2 – Segunda Turma; Data do
Julgamento: 26/02/2013).

Vistos. 

Trata-se  de  APELAÇÃO  interposta  por  Eletro
Shopping Casa Amarela Ltda contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 7ª
Vara Cível da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação de Indenização
por Danos Materiais e Morais,  julgou procedente o pedido formulado por  Maria
Aparecida da Silva Azevedo, restando consignado:

EM FACE DO EXPOSTO, pelo que dos autos consta,
julgo procedente  o  pedido  inicial,  para  condenar  a
empresa  ELETRO  SHOPPING  CASA  AMARELA
LTDA a ressarcir a autora no seguinte: a)  a título de
prejuízo material, no valor de R$ 2.086,80 (dois mil e
oitenta e seis reais e oitenta centavos); b)  em danos
morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos
reais).
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Em  suas  razões, a  empresa  inicialmente  argue  a
prejudicial  de decadência,  sob  alegação de que só  houve reclamação formal  por
parte da autora após 90 (noventa) dias da ciência do defeito ocorrido no televisor
adquirido. Ainda em preliminar, assegura  ser parte ilegítima para figurar no polo
passivo da lide em razão da garantia dada pelo comerciante ser apenas subsidiária,
encerrando-se no ato da venda do produto. Ademais, assevera que falta interesse de
agir pelo fato da ausência de encaminhamento do produto à assistência técnica para
constatação da real existência de novo vício. Quanto ao mérito, aduz não ter havido
demonstração de fato irregular por ela realizado, não havendo, assim, que se falar em
dano  moral  passível  de  indenização.  Alternativamente,  requer,  caso  assim  não
entenda este Sodalício, a minoração da quantia fixada na instância de origem, àquele
título, devendo, outrossim, ser aplicada a sucumbência recíproca.

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  103/111,  rebatendo  as
insurreições, sustentando o desprovimento total do recurso.

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  117/122,  através  da
Dra. Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa,  absteve-se de opinar no mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Maria  Aparecida  da  Silva  Azevedo  ajuizou  a
presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, em desfavor da Eletro
Shopping Casa Amarela Ltda, alegando que no dia 17 de janeiro de 2011, adquiriu
um  televisor,  marca  LG  42”.  No  entanto,  a  TV  comprada  apresentou  defeitos,
conforme demonstram as entradas na assistência técnica colacionadas às fls. 14/15.

Com  a  persistência  dos  defeitos,  a  promovente
manejou a vertente demanda, cujo pedido fora julgado procedente, “para condenar a
empresa  ELETRO  SHOPPING  CASA AMARELA LTDA a  ressarcir  a  autora  no
seguinte: a) título de prejuízo material, no valor de R$ 2.086,80 (dois mil e oitenta e
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seis reais e oitenta centavos); b) em danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e
quinhentos reais)”, fl. 62.

Houve a interposição de apelo por parte da empresa.

De  início,  é  forçoso  evidenciar  que  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, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra), fora (extra) ou
além (ultra) do que for disputado, conforme estatuem os arts. 128 e 460, ambos do
Diploma Processual. 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.

Na  hipótese  telada,  analisando  a  contestação,  fls.
20/38, percebe-se que o demandado arguiu, ao apresentar a sua defesa, as seguintes
questões processuais: a) ilegitimidade passiva ad causam; e b) denunciação à lide da
LG e da Garantia Estendida.

Acontece que, o Juiz de Direito a quo, ao se debruçar
sobre a matéria discutida nos autos, não apreciou o pleito relativo à  denunciação à
lide da LG e da Garantia Estendida, consoante se extrai do teor da sentença de fls.
59/62.
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Nesse trilhar, a sentença revela-se como citra petita, já
que não se observou os limites traçados na demanda, 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).

No que tange especificamente a  não apreciação de
questão  processual  suscitada  na  contestação,  tal  como  a  denunciação  à  lide,  os
seguintes julgados deste Sodalício:

INDENIZATÓRIA.  DENUNCIAÇÃO  DA  LIDE
NÃO  APRECIADA  PELO  MAGISTRADO  DE
PISO.  IMPROCEDÊNCIA  DA  DEMANDA.
APELAÇÃO  CÍVEL  PELO  AUTOR
SUCUMBENTE.  SENTENÇA  NULA,  POR  SER
CITRA  PETITA.  RECURSO  PREJUDICADO.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. APLICAÇÃO DO
ART. 557, CAPUT, DO CPC. Encontra-se fadada ao
insucesso  a  sentença  hostilizada,  no  momento  em
que o juízo não oportunizou a denunciação da lide,
não procedendo conforme os ditames dos arts. 71 e
ss.  do  CPC,  deixando  de  trazer  à  presente  lide  a
Sabemi Seguradora, esta que poderia bem esclarecer
toda a questão conflitosa, que originou a pendenga.
Ante  o  exposto,  sem  maiores  delongas,  anulo  a
sentença  hostilizada,  a  fim  de  que  seja  procedida
com a denunciação da lide fomentada, sentença que
julgou  improcedente  o  pedido  autoral,  negando
seguimento ao presente recurso de apelação cível, já
que manifestadamente prejudicado, assim o fazendo
nos termos do art. 557, caput, do código de processo
cível. (TJPB; APL 0001396-47.2010.815.0461; Rel. Des.
José Aurélio da Cruz; DJPB 12/09/2014; Pág. 8). 

E,
Apelação Cível nº 0009193-95.2012.815.0011                                                                                                                                                                                   5



AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  Ação  de
indenização  por  danos  morais.  Acidente.
Denunciação à lide da seguradora. Acordo entre esta
e o autor.  Decisão que o homologa,  sem,  contudo,
tratar  da  lide  secundária.  Manutenção  do
segurado/denunciante  no  polo  passivo  da  lide  e
extinção  em  relação  à  seguradora/denunciada.
Impossibilidade.  CPC,  art.  76.  Decisão  citra  petita.
Nulidade  declarada  de  ofício.  Desprovimento  do
recurso. “a sentença em processo com denunciação
da lide é dúplice: julga a ação principal e em seguida
julga  a  ação  secundária,  acolhendo  ou  não  a
pretensão do denunciado” (rt 498/89). “omitindo-se a
sentença quanto à lide denunciada, fez a entrega da
prestação jurisdicional pela metade,  qualificando-se
como  citra  petita,  padecendo  por  isso  de
inquestionável nulidade” (rjtjsp 62/217) ”. […]. (TJPB;
AI  200.2007.003874-6/001;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;
DJPB 02/08/2013; Pág. 15). 

Nessa ordem de ideias, o Superior Tribunal de Justiça
já se manifestou no sentido de ser “nula a sentença que não examina a denunciação à
lide.” (STJ - AgRg no REsp 286.421/RJ, Rel. Ministro Milton Luiz Pereira, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 27/08/2002, DJ 30/09/2002, p. 169).

Sobre a necessidade de anulação da sentença quando
se caracterizar como citra petita, julgado do Superior Tribunal de Justiça, negritado no
que importa:

PROCESSUAL  CIVIL.   CAUSA DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  PELO
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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
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).

Demais disso, cumpre acrescentar que, por tratar-se
de sentença citra petita, a sua nulidade pode ser decretada de ofício pelo Tribunal. Em
outras palavras, “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).

Nesse  cenário,  é  válido  transcrever  a  doutrina  de
José Carlos Barbosa Moreira quando afirma que:

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, 9 ed., Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 443).

Nessa  senda,  considerando  que  o  decisum ora
guerreado  não  apreciou  em  sua  totalidade  as  preliminares  arguidas  na  peça  de
defesa,  resta  violado  o  princípio  da  correlação/adstrição  da  sentença  aos  pontos
suscitados pelas partes, pelo que se torna cogente a anulação do referido julgado,
devendo os  autos  retornar  ao  juízo  de  origem,  a  fim de ser  analisada  a  questão
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relativa  à  denunciação  à  lide  da  LG  e  da  Garantia  Estendida,  conforme  as
disposições dos arts. 74 e 75 do Código de Processo Civil.

Ante  o  exposto,  DECLARO,  DE  OFÍCIO,  A
NULIDADE DA SENTENÇA, determinando, por conseguinte, a remessa dos autos
à unidade de origem, para ser proferido novo julgamento, desta feita observando as
disposições dos arts. 74 e 75 do Código de Processo Civil. Por conseguinte, reconheço
prejudicado o recurso de apelação interposto.

P. I.

João Pessoa, 05 de dezembro de 2014.

João Batista Barbosa
     Juiz de Direito Convocado
                    Relator
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