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APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  MONITÓRIOS. 
IMPROCEDÊNCIA.  QUESTÕES SUSCITADAS PELO 
EMBARGANTE  QUE  NÃO  FORAM  APRECIADAS 
PELO  JULGADOR  A  QUO.  JULGAMENTO  CITRA 
PETITA. EXAME  DA MATÉRIA  DIRETAMENTE  EM 
SEGUNDA  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE 
JURISDIÇÃO.  NULIDADE  ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  RECURSO 
PREJUDICADO. 

-  “AÇÃO  MONITÓRIA.  SENTENÇA.  OMISSÃO.  Au-
sência de enfrentamento de toda a matéria suscita-
da nos embargos monitórios. Anulação do decisum  
de primeiro grau. Retorno dos autos à instância a  
quo para fins de novo pronunciamento. Inexistindo  
pronunciamento jurisdicional acerca de todo o pe-
dido ventilado na defesa executória, cabível a de-
claração da mácula nesta instância, quando o julga-
do monocrático está imbuído do vício de julgamen-
to citra petita, o que implica sua nulidade.  O julga-
mento citra petita é matéria de ordem pública, cuja de-
claração, em qualquer grau de jurisdição, pode ser rea-
lizada de ofício, inclusive sem a necessidade da oposi-
ção  de  embargos  de  declaração.” (TJPB;  AC 
200.2002.010.569-4/001; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 
06/04/2011; Pág. 6).
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RELATÓRIO

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Irlan da Silva Oliveira, contra 
sentença do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível da Capital (fls. 159/163), que rejeitou os 
Embargos opostos nos autos da Ação Monitória manejada pelo Banco Santander S/A.

Nas razões de sua irresignação, fls. 165/185, o recorrente suscita preliminar 
de carência de ação (impossibilidade jurídica do pedido).

No  mérito,  alega  inexistir  especificação  dos  juros  de  mora  e  multas 
contratuais aplicadas na obtenção do débito exigido pela financeira, destacando que a 
relação em comento  é de cunho consumerista,  não se  podendo admitir  a  prática  de 
anatocismo, tampouco juros acima do limite legal.

Com base no exposto, pugna pelo acolhimento da prefacial suscitada, ou o 
provimento da irresignação, com a consequente improcedência da demanda.

Contrarrazões não apresentadas (certidão fls. 189v).

Manifestação ministerial às fls. 195/197, pugnando pelo prosseguimento do 
feito, sem adentramento no mérito.

 
É o relatório. 

DECIDO

A demanda ora  proposta  pelo  banco  apelado  tem por  objetivo  constituir 
eficácia executiva a contrato de “Proposta de Abertura de Contas e Adesão a Produtos e 
Serviços”.

Opostos Embargos Monitórios pelo promovido (fls. 37/62), foram suscitadas 
preliminares de carência de ação (impossibilidade jurídica do pedido) e falta de interesse 
de agir, que foram analisadas pelo Julgador de Base.

No  mérito,  o  ora  recorrente,  apesar  de  ter  destacado  a  existência,  na 
cobrança, de juros acima do limite legal, além da prática de anatocismo,  tais questões 
não foram analisadas pelo Magistrado de primeiro grau.

Ora,  em  que  pese  o  posicionamento  adotado  pelo  Douto  Julgador,  em 
nenhum  momento  da  decisão  houve  a  análise  detida  sobre  os  pontos  acima 
referidos.

Posto  isso,  tenho  que  é  elementar  para  a  validade  do  ato  decisório  a 
necessidade de que este resolva todas as questões que as partes submetam ao juízo. 
Partindo dessa premissa, e analisando a sentença proferida,  não houve manifestação 
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sobre argumento apresentado pelo embargante, razão pela qual, desde logo e de ofício, 
suscito a preliminar de nulidade do   decisum  , tendo em vista a ocorrência de julgamento   
citra petita  .  

Assim  sendo,  nas  condições  como  o  comando  sentencial  se  apresenta, 
compartilho do entendimento de que enseja a sua invalidade, merecendo ser elaborado 
um novo  decisum,  pelo  juízo de 1ª  instância,  examinando,  especificamente,  todos os 
argumentos postos pelos litigantes.

Além  das  razões  até  o  momento  delineadas,  percebe-se,  ainda,  que é 
vedado  ao  órgão  de  segundo  grau  apreciar  questão  sobre  a  qual  sequer  houve 
pronunciamento na instância originária, nem mesmo de maneira implícita, sob pena de 
supressão de instância.

Dessa forma, impõe-se, portanto, o reconhecimento da nulidade do decreto 
jurídico vergastado.

O renomado Processualista Humberto Theodoro Júnior, com a maestria que 
lhe é peculiar, pontua que:

“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’.” 1 .

Nesse sentido, podem ser colacionados os seguintes julgados desta Corte 
em situações análogas:

APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  EMBARGOS  JULGADOS 
IMPROCEDENTES.  FUNDAMENTOS  DA  DEFESA  NÃO 
APRECIADOS  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  VIOLAÇÃO  AOS 
ART.  128  E  460  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVL.  
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  NULIDADE  DA  SENTENÇA. 
ERROR  IN  PROCEDENDO.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.  
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  RECURSO 
PREJUDICADO.  Não havendo, na sentença, pronunciamento 
acerca  de  fundamento  aduzido  na  defesa,  cuja  relevância  
pode influenciar diretamente no desfecho da lide,  ocorre o  
fenômeno conhecido como sentença citra petita, o que pode  
ser conhecido de ofício pelo tribunal. 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.  

1   Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s.
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Segunda  turma;  data  do  julgamento:  26/02/2013).  (TJPB;  APL 
0001163-49.2010.815.0041;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da 
Nóbrega Coutinho; DJPB 15/08/2014; Pág. 7).

AÇÃO  MONITÓRIA.  SENTENÇA.  OMISSÃO.  Ausência  de 
enfrentamento  de  toda  a  matéria  suscitada  nos  embargos  
monitórios. Anulação do decisum de primeiro grau. Retorno 
dos  autos  à  instância  a  quo  para  fins  de  novo  
pronunciamento.  Inexistindo  pronunciamento  jurisdicional  
acerca  de  todo  o  pedido  ventilado  na  defesa  executória,  
cabível  a  declaração da  mácula  nesta instância,  quando  o  
julgado  monocrático  está  imbuído  do  vício  de  julgamento  
citra  petita,  o  que  implica  sua  nulidade. O  julgamento  citra  
petita é matéria de ordem pública, cuja declaração, em qualquer  
grau de jurisdição, pode ser realizada de ofício, inclusive sem a  
necessidade da oposição de embargos de declaração. (TJPB; AC 
200.2002.010.569-4/001; Rel. Des. José Di Lorenzo Serpa; DJPB 
06/04/2011; Pág. 6).

Nestes  termos,  a  apreciação  dos  requerimentos  não  analisados  poderia 
implicar  supressão  de grau de  jurisdição,  o  que é  vedado  pelo  ordenamento  jurídico 
brasileiro.

Isso  posto,  EX  OFFICIO,  ANULO a  sentença proferida  nestes  autos, 
determinando o  RETORNO dos mesmos ao juízo de origem, a fim de que outra seja 
proferida em seu lugar,  agora examinando de forma específica todos os pontos e 
requerimentos constantes, tanto na exordial, quanto nos Embargos Monitórios (fls. 
165/185), restando prejudicada a análise do apelo.

P.R.I.

Cumpra-se.

João Pessoa (PB), 11 de setembro de 2014.

Des. José Ricardo Porto
    RELATOR

J/04 e J/11 (R)
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