
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
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ACÓRDÃO
Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001163-49.2010.815.0041
Origem : Comarca de Alagoa Nova
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Agravante     : Banco do Nordeste do Brasil S/A
Advogados   : David Sombra Peixoto, Marcos Firmino de Queiroz e Dalliana Waleska

Fernandes de Pinho
Agravados : Deisy Feitosa Leal Freire - ME e outros
Advogados : Karina Aglio Amorim Marques e outros

AGRAVO  INTERNO.  AÇÃO  MONITÓRIA.
EMBARGOS  JULGADOS  IMPROCEDENTES.
FUNDAMENTOS DA DEFESA NÃO APRECIADOS
NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.  SENTENÇA  CITRA
PETITA.  VIOLAÇÃO  AOS  ARTS.  128  E  460,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RAZÕES  DO  AGRAVO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO
DO DESACERTO DO  DECISUM.  MANUTENÇÃO.
DESPROVIMENTO.

- O agravo interno cuida-se de uma modalidade de
insurgência  cabível  contra  decisão  monocrática
interlocutória,  terminativa  ou  definitiva  proferida
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pelo relator.

- Não tendo havido, quando do julgamento da lide
em  primeiro  grau,  pronunciamento  acerca  dos
fundamentos  de  defesa  aduzidos  nos  embargos
monitórios,  ocorre  o  fenômeno  conhecido  como
sentença citra petita.

- “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).

- Agravo interno ao qual se nega provimento.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o recurso.

Trata-se  de  AGRAVO  INTERNO,  fls.  223/226,
interposto  pelo  Banco  do  Nordeste  do  Brasil  S/A contra  decisão  monocrática
proferida às fls. 215/221, que  decretou, de ofício, a nulidade da sentença, por ser a
mesma citra petita.

Em suas razões, o recorrente requer a reconsideração
da decisão vergastada ou, não sendo esse o entendimento, que o presente agravo seja

Agravo Interno na Apelação Cível nº 0001163-49.2010.815.0041                                                                                                                                                      2



posto  em  pauta  para  julgamento  colegiado.  Para  fins  de  reforma  da  decisão,  o
insurgente alega não ter havido violação aos arts. 128 e 460, do Código de Processo
Civil,  ao  fundamento  de  a  controvérsia  ter  sido  decida  com  base  no  acervo
probatório  dos  autos,  ressaltando,  ainda,  que  o  julgador  não  está  obrigado  a  se
manifestar sobre todos os pontos aduzidos pelas partes, bastando indicar os que são
suficientes para o seu convencimento.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Como  é  cediço,  qualquer  decisão  proferida  pelo
relator  pode  ser  revista  por  órgão  de  maior  envergadura,  assim  definido  pelas
normas  regimentais de  cada  tribunal,  porquanto,  nada  obstante,  em  algumas
situações,  a  delegação  de  atribuições  ao  membro  da  corte  seja  necessária  à
racionalização  da  atividade  jurisdicional,  a  competência  para  julgamento  é,  em
última análise, do colegiado.

Logo,  o  agravo  interno  apresenta-se  como  essa
modalidade  de  insurgência,  cabível  contra  decisão  interlocutória,  terminativa  ou
definitiva,  proferida  solitariamente  pelo  relator,  a  qual  permite  seja  integrada  a
competência  do  colegiado,  através  de  nova  suscitação  de  seu  pronunciamento  a
respeito do caso.

Na  hipótese  telada,  a  decisão  a  qual  o  agravante
Banco do Nordeste do Brasil S/A busca submeter ao controle do colegiado foi por
mim ementada nos seguintes termos, fls. 215/216:

APELAÇÃO.  AÇÃO  MONITÓRIA.  EMBARGOS
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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 – Segunda Turma; Data do
Julgamento: 26/02/2013).

Todavia,  em  que  pese  a  argumentação  do  banco
insurgente, não vislumbro razões para reconsiderar a decisão hostilizada, tendo em
vista  o reclamo em apreço não ter  apontado o desacerto  da decisão monocrática
combatida.
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Isso porque, quando do julgamento da controvérsia,
o  Magistrado  sentenciante  não  apreciou  quaisquer  dos  argumentos  de  defesa
aduzidos nos embargos monitórios, tais como alegação da abusividade dos encargos
contratuais,  juros  excessivos,  capitalização  de  juros,  comissão  de  permanência
cumulada  com  outros  encargos  moratórios  e  multa  contratual  de  10%  (dez  por
cento). Ressalta-se, ademais, que os embargantes/agravados demonstraram interesse
na realização de perícia contábil para fins de aferição do valor efetivamente devido,
assunto sequer enfrentado pelo Juiz a quo. Ora, a análise de tais questões é decisiva
para o correto desfecho da lide.

Sendo assim, dúvidas não há quanto a existência de
vício insanável na sentença, haja vista a mesma se revelar como citra petita, já que não
se  observou  os  limites  traçados  na  demanda,  violando-se,  por  conseguinte,  as
disposições dos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, a jurisprudência:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  MONITÓRIA.
EMBARGOS  MONITÓRIOS.  AUSÊNCIA  DE
MANIFESTAÇÃO  NA  SENTENÇA  SOBRE
ALGUMAS  DAS  MATÉRIAS  DE  DEFESA.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  SENTENÇA
ANULADA. RECURSO PREJUDICADO. 1. - É citra
petita a sentença que não analisa todas as matérias de
defesa suscitadas  nos  embargos monitórios.  2.  -  "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.  […].  (TJES;  APL  0009806-
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92.2008.8.08.0030;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Des.
Dair  José  Bregunce  de  Oliveira;  Julg.  05/02/2013;
DJES 19/02/2013).

Por outro lado, é vedado ao Tribunal ad quem decidir
questão não enfrentada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância, sendo
a anulação do decisório a quo medida cogente, pois “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).

Sobre o tema, José Carlos Barbosa Moreira assevera:

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

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO
PRIMEIRO  PROMOVIDO.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE  DA  SENTENÇA  ARGUIDA  PELA
PROCURADORIA  DE  JUSTIÇA.  JULGAMENTO
CITRA PETITA. ANÁLISE DA CONTESTAÇÃO DE
APENAS  UMA DAS  PARTES.  DECRETAÇÃO DE
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NULIDADE. O magistrado, ao proferir sua sentença,
deve apreciar toda a questão deduzida em Juízo, sob
pena de  proferir  decisão  citra  petita,  podendo sua
nulidade  ser  decretada  ex  officio  pelo  Tribunal  ad
quem, por não ter dado, por inteiro, toda a prestação
jurisdicional reclamada.   Precedentes do STJ. É nula a  
sentença  que  deixa  de  apreciar  algum  pedido
deduzido  pela  parte,  não  podendo  a  omissão  ser
suprida  pelo  Tribunal,  porque  implicaria  em
supressão de um grau de jurisdição. (TJPB. Acórdão
do processo nº 20020000274676001. Órgão (2ª Câmara
Cível). Relator Dr. Carlos Martins Beltrão Filho. Juiz
Convocado.  J.  Em  01/12/2009).  (TJPB;  AC
055.2010.000066-4/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá
e Benevides; DJPB 21/09/2012; Pág. 11) - grifei. 

Nessa  senda,  restando  evidente  que  o  provimento
judicial de primeiro grau não abordou em toda extensão a pretensão deduzida em
juízos  pelas partes,  posto  o Juiz sentenciante não ter  se manifestado sobre temas
relevantes  aduzidos  nos  embargos  monitórios,  violado  está  o  princípio  da
correlação/adstrição  da  sentença  com  a  demanda,  sendo  a  anulação  do  julgado
medida necessária.

Pelas razões postas, é de se concluir pela manutenção
da decisão hostilizada em sua integralidade, não havendo outro caminho senão o
desprovimento do presente agravo.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
AGRAVO INTERNO.
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É como VOTO.

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho (Relator) e Miguel de Britto Lyra Filho (Juiz convocado para substituir o
Desembargador João Alves da Silva).

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
representando o Ministério Público.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 - data do julgamento. 

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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