
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032254-34.2009.815.2001
Origem : 7ª Vara Cível da Comarca da Capital.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A. 
Advogado : Antônio Braz da Silva e outros.
Apelado : François de Araújo Morais.
Advogada : Alberto da Franca Pereira.    

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO.  OMISSÃO  DO  JULGADO
QUANTO  A  DETERMINADOS  PLEITOS
AUTORAIS.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
CONTRATO  NOS  AUTOS.  DOCUMENTO
ESSENCIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
AFERIÇÃO  DA  LEGALIDADE  DAS
CLÁUSULAS.  PEDIDO  DE  EXIBIÇÃO  NÃO
APRECIADO.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
NULIDADE  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.
SENTENÇA  CASSADA. NECESSIDADE  DE
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RETORNO
DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  APELO
PREJUDICADO. 

-  É nula  a  sentença que deixa de analisar  todos os
pedidos do autor, porquanto deficiente quanto ao seu
alcance – citra petita. Em tal hipótese, o vício pode e
deve ser reconhecido de ofício.

-  Há cerceamento de defesa quando verificado que o
autor  formulou pedido de  exibição  do contrato  e  o
magistrado a quo não apreciou.

-  Diante  da  ausência  do  contrato,  impossível  se
mostra a declaração de legalidade de suas cláusulas,
razão  pela  qual  se  impõe  a  desconstituição  da
sentença.
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-  Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo Civil, cabe ao Relator, por meio de decisão
monocrática,  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto  com  Súmula  ou
Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Aymoré  Crédito,
Financiamento e Investimento S/A, hostilizando a sentença do Juízo da 7ª
Vara Cível da Comarca da Capital (fls. 188/204), que nos autos da  Ação de
Revisão  de  Contrato,  manejada  por  François  Oliveira  da  Costa,  ora
apelado, julgou parcialmente procedente o pedido contido na inicial.

Na peça inaugural,  o promovente afirma ter pactuado com o
demandado um contrato para aquisição de veículo, tendo financiado o valor de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), em 30 (trinta) parcelas mensais de R$ 559,87
(quinhentos e cinquenta nove reais e oitenta centavos). 

Aduz que a prestação revelou-se bastante elevada, razão pela
qual ingressou com a presente demanda. Sustenta, em síntese, que os juros
remuneratórios estão acima do limite legal e indevidamente capitalizados; que
houve a utilização indevida da Tabela Price e a cobrança abusiva de Tarifa de
Cadastro, TAC e TEC. 

Por fim, assevera abusiva a cumulação de correção monetária
com comissão de permanência.

Pugnou,  pois,  pela  revisão  do  contrato  a  fim  de  afastar  as
mencionadas abusividades. Pleiteou, ainda, para que a parte promovida fosse
intimada para apresentar o contrato de financiamento a ser revisado.

Contestação  e  documentos  apresentados  (fls.  61/73),
sustentando, preliminarmente, a inépcia da inicial e, ainda, a impossibilidade
de  exibição  do  contrato.  Ademais,  defende,  em suma,  o  conhecimento  do
demandante acerca do conteúdo das cláusulas contratuais; a inexistência de
vício ou onerosidade excessiva no negócio; a legalidade das tarifas exigidas no
contrato,  bem  como  a  ausência  de  ilegalidade  na  incidência  de  juros
remuneratórios e de capitalização.

Sobreveio  sentença  de  procedência  parcial  do  pedido  (fls.
188/204), cujo dispositivo transcrevo:

“Isto posto, e do mais que dos autos consta, repilo a
preliminar  suscitada  e  julgo  PROCEDENTE  EM
PARTE o pedido formulado na inicial, nos termos do
art. 269, I, do CPC, determinando ao promovido a
devolução  em  dobro  das  respectivas  quantias
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cobradas sob o título de Tarifa de Emissão de Carnê,
acrescido de correção monetária e de juros legais,
incidindo, ambos, a partir da citação válida.
Custas e honorários advocatício pro rata”. 

Irresignada,  o  promovido interpôs  Recurso  de  Apelação  (fls.
205/217), reivindicando a reforma do decisum, arguindo, preliminarmente, que
a inépcia da inicial.

No mérito, o insurgente alega que não se depreende dos autos a
possibilidade de revisão do contrato, posto que não se efetuou cobrança de
valores  indevidos,  mas  tão  somente  em  relação  as  cláusulas  previamente
pactuadas.

Devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não  apresentou
contrarrazões. 

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
pelo provimento parcial do recurso apelatório, a fim de que seja determinada a
repetição de indébito de forma simples, bem como para que sejam fixados os
honorários advocatícios (fls. 242/248).

É o relatório. 

DECIDO.

Ab initio,  reconheço,  de  ofício,  a  preliminar  de  nulidade  da
sentença, eis que proferida em flagrante vício, por deixar de apreciar pedidos
contidos na exordial.

Examinando  detidamente  os  termos  da  petição  inicial  da
presente demanda e confrontando-os com o teor da sentença prolatada pelo
digno magistrado de primeira instância, constata-se que tal decisão padece de
nulidade,  uma vez  que deixou de analisar  questão  trazida na peça pórtica,
situação que revela o seu caráter citra petita.

 
Com efeito, verifica-se que o promovente pleiteou a revisão do

contrato pactuado com a parte promovida, a fim de afastar a capitalização dos
juros  e  cumulação  da  comissão  de  permanência  com  correção  monetária.
Requereu,  ainda,  a  redução  dos  juros  remuneratórios e  a  declaração  de
ilegalidade da TAC, TEC, Tarifa de Contratação. Aduziu, ainda, a abusividade
da utilização da Tabela Price.  

Contudo, a despeito dos pedidos, o Juiz a quo apenas examinou
a  pretensão  relativa  à  taxa  de  juros  remuneratórios  e  à  TAC e  TEC sem,
entretanto,  emitir  qualquer  pronunciamento acerca das demais  abusividades
alegadas pelo demandante.

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com
as pretensões do autor estabelecidas na inicial.  A sua inobservância, via de
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regra, gera decisões extra, ultra ou citra petita, nos termos dos arts. 128 e 460,
ambos do Código de Processo Civil, 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”. 

“Art. 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”. 

Fredie Didier Jr. leciona: 

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se  esquece  de  analisar  algo que  tenha
sido  pretendido  pela  parte  ou  tenha  sido  trazido
como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
(DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito  Processual
Civil. v. 2, 5ª ed,, Salvador: JudPODIVM, 2010, pág.
319).  

Desse modo, considera-se sentença citra petita ou infra petita
aquela que não decide todos os pleitos do promovente, que deixa de analisar
causa  de  pedir  ou  alegação  de  defesa  do  promovido  ou  que  não  julga  a
demanda em relação a todos os sujeitos processuais. 

Incorreu, assim, em julgamento aquém do que foi postulado,  a
autorizar  o  reconhecimento  de  ofício  da  nulidade  da  sentença,  consoante
entendimento do Tribunal da Cidadania: 

“PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO DE
NULIDADE  PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.
AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
APLICAÇÃO  DA  SÚMULA  Nº  282/STF.
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  POSSIBILIDADE
DE  ANULAÇÃO  PELO  TRIBUNAL  A  QUO.
PRECEDENTE.  NÃO-COMPROVAÇÃO  DO
DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO.

1. As questões referentes à violação dos arts. 2º, 128,
245, 460 e 535, todos do Código de Processo Civil,
não  foram  debatidas  no  acórdão  recorrido  e
tampouco  foram  opostos  embargos  declaratórios
para o devido suprimento da matéria. Incidência da
Súmula  nº  282  do  STF.  2.  O  entendimento
consolidado nesta Corte de Justiça é firme no sentido
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de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal,
de  ofício,  pode  anulá-la,  determinando  que  uma
outra  seja  proferida.  3.  A  ausência  do  acórdão
paradigma,  que  sequer  foi  colacionado  aos  autos,
inviabiliza  o  conhecimento  do  especial,  da  mesma
forma  que  a  ausência  da  realização  do  cotejo
analítico,  nos moldes determinados pelos arts.  541
do CPC e  255  do RISTJ.  Precedentes.  4.  Recurso
Especial  a  que  se  nega  provimento”.  (STJ;  REsp
233.882;  Proc.  1999/0090856-2; SC; Sexta Turma;
Relª  Min.  Maria  Thereza  de  Assis  Moura;  Julg.
08/03/2007; DJU 26/03/2007; Pág. 292). 

Nessa mesma esteira, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal
de Justiça:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  CARGO  DE  AGENTE  DE
LIMPEZA  URBANA  E  CONSERVAÇÃO.
RETENÇÃO DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
FÉRIAS. TERÇO CONSTITUCIONAL. PLEITOS
NÃO APRECIADOS EM SUA INTEGRALIDADE.
DESRESPEITO AO ART.  458,  DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVL.  JULGAMENTO  CITRA
PETITA.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.
ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE DE
PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.  RETORNO
DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  APELO
PREJUDICADO. 

Ressentindo-se  a  sentença  de  pronunciamento,
acerca de  todos  os  pedidos  formulados  pela  parte
autora, ocorre o fenômeno conhecido como sentença
citra  petita,  vício  o  qual  pode  ser  conhecido  de
ofício, pelo tribunal, ocasionando a sua invalidação.
Configurado  o  julgamento,  aquém  do  pedido,
necessária a desconstituição da sentença e o retorno
dos  autos  à  Comarca  de  origem,  para  que  outra
decisão  seja  proferida”.  (TJPB;  AC
024.2008.002344-3/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 10/09/2013; Pág. 15).
(grifo nosso). 

Evidencia-se, pois, o error in procedendo do julgador primevo,
haja vista que a prestação jurisdicional deve ocorrer nos exatos termos em que
foi pleiteada.

Pontuo, ainda. por oportuno, que é de se reconhecer importante
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vício  na  sentença,  relativo  à  ausência  de  pressuposto  de  constituição  e  de
desenvolvimento válido e regular do processo. 

Conforme  relatado,  o  ingresso  em  juízo  teve  por  escopo  a
revisão de cláusulas inseridas em contrato de financiamento firmado com a
entidade financeira requerida.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que o
autor apesar de não ter colacionado aos autos cópia dos contratos que pretende
revisar,  requereu  que  a  parte  promovida  os  exibisse,  conforme  se  infere
claramente da exordial (fls. 29 – item 3.8). 

Todavia,  não  obstante  o pedido de  exibição  dos  documentos
formulado  pelo  promovente,  o  magistrado  proferiu  sentença  julgando
parcialmente procedente o pleito autoral, sem que constasse nos autos cópia do
contrato celebrado entre as partes.   

Data maxima venia, ao nosso entender, a ausência dos termos
da  avença  inviabiliza  o  exame  da  abusividade  das  cláusulas  alegadas  na
exordial, constituindo-se em documento indispensável à sua revisão. 

Nesse  sentido,  colhem-se  arestos  deste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça: 

“AGRAVO  INTERNO.  REVISIONAL  DE
FINANCIAMENTO.  INSTRUMENTALIZAÇÃO
DEFICIENTE.  AUSÊNCIA  DO  CONTRATO  NOS
AUTOS.  IMPOSSIBILIDADE  DE  VERIFICAÇÃO
DA LEGALIDADE DAS  CLÁUSULAS.  INVERSÃO
DO  ÔNUS  DA  PROVA.  PRESSUPOSTOS.
HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA NÃO
DEMONSTRADAS. FACILIDADE DE PRODUÇÃO
DA PROVA PELO CONSUMIDOR. PRECEDENTES
DOS  TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  DESCONSTITUIÇÃO
DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. 

Em virtude  da falta  de  apresentação do  contrato,
que permitiria  ao julgador equacionar com maior
segurança a relação contratual sub judice, impõe-se
o decreto de nulidade do comando sentencial, pois
não  há  como  exercer  julgamento  objetivo  das
cláusulas contratuais estabelecida entre as partes. A
inversão  do  ônus  probatório  pressupõe  a
verossimilhança da alegação ou a  hipossuficiência
do consumidor, conceito este ligado à dificuldade de
produção  da  prova  pelo  consumidor  e  à
possibilidade  de  sua  produção  pelo  prestador  do
serviço.  Nesse  contexto,  em  se  tratando  de
documento  que  pode  ser  facilmente  adquirido
mediante simples requisição à instituição financeira,
não  há  que  se  proceder  a  citada  inversão.
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Desconstituída  a  sentença,  bem  como  os  atos
processuais a partir do despacho inicial, a fim de que
o Juiz a quo determine à parte autora a juntada do
contrato,  sob  pena  de  extinção  do  feito  sem
resolução do mérito.” (TJPB, Acórdão do processo
nº 07320100049169001, Órgão 1ª CAMARA CIVEL),
-  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO  PORTO,  j.  Em
16/04/2013) - (grifo nosso).

E,

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO  DE  FINANCIAMENTO  GARANTIDO
POR  ALIENAÇÃO  FIDUCIÁRIA.  SENTENÇA
PROFERIDA COM FUNDAMENTO NO ART. 285-A
DO CPC. REQUISITOS. MATÉRIA UNICAMENTE
DE  DIREITO.  NÃO  ATENDIMENTO.
INAPLICABILIDADE  DE  MENCIONADO
DISPOSITIVO.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATO.
DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA, DE OFÍCIO.
PREJUDICADO O APELO. 

Quando  o  julgador  estiver  diante  de  ação,  cuja
matéria for unicamente de direito, poderá dispensar
a citação do réu e proferir  sentença, desde que já
tenha  proferido,  anteriormente,  sentença  de
improcedência total em ações de cunho semelhante,
desde que faça a reprodução da sentença anterior, a
fim de permitir a fiscalização das partes em relação
à correta aplicação da norma processual. Diante da
ausência do contrato, impossível se mostra a revisão
de  suas  cláusulas,  razão  pela  qual  impõe-se  a
desconstituição  da  sentença.”
(TJPB, Acórdão do processo nº 20020110255995001
- Órgão 2ª CAMARA CIVEL, Relator DRA. MARIA
DAS GRACAS MORAIS GUEDES - j. em 31/01/2012
)- (grifo nosso).

Nesse  cenário,  nas  ações  em  que  se  pretende  a  revisão  de
contratos  bancários  é  evidente  que  o  instrumento  da  pactuação  é
imprescindível  ao  julgamento  da  demanda  e,  tratando-se  de  documento
comum, é admissível a formulação de pedido de exibição do contrato. 

Assim,  não  poderia  o  magistrado  de  piso  ter  sentenciado  a
demanda sem apreciar o pedido de exibição de documentos, uma vez que a
abusividade das cláusulas somente é possível ser aferida com a análise dos
termos do contrato. 

Desse modo, configurado o cerceamento de defesa, considera-
se  nula  a  sentença,  pois  proferida  em flagrante  desacordo ao  mandamento
constitucional previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.
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Da argumentação acima alinhavada, sob qualquer ângulo que se
analise  a  matéria,  conclui-se  que  a  sentença  se  enquadra  em  citra  petita,
mormente por perquirir de irregularidade das cláusulas contratuais de contrato
inexistente nos autos e por não analisar todos os pedidos apresentados pelo
demandante, o que configura prestação jurisdicional incompleta.

Por  fim,  ressalto  a  desnecessidade  de  levar  a  matéria  ao
plenário, pois, conforme o disposto no art. 557, caput, do Código de Processo
Civil, é  permitido ao Relator negar seguimento a recurso, através de decisão
monocrática,  quando  este  for  manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado ou em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante
do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

A  par  das  referidas  considerações,  ex  officio,  ANULO  A
SENTENÇA,  e, por conseguinte, determino o retorno dos autos ao juízo  a
quo, a fim de que seja proferida nova decisão, apreciando a integralidade dos
pedidos  deduzidos  na  exordial,  após  a  juntada  do  contrato  ausente  e  suas
cláusulas  gerais,  objetos  de  revisão,  restando  prejudicada  a  análise  da
Apelação Cível.  

 
P.I. 

Cumpra-se. 

João Pessoa, 30 de julho de 2014. 

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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