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TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0045256-32.2013.815.2001
Relator             :Des. José Ricardo Porto
Apelante           :José de Albuquerque
Advogado       :Yuri Gomes de Amorim - OAB/PB 13621
Apelado        :Banco Santander S/A.
Advogados   :Elísia Helena de Melo Martini  - OAB/PB 1853-A e outros

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA.  QUESTÕES  NÃO
APRECIADAS PELO JUÍZO  A QUO.  JULGAMENTO
CITRA  PETITA.  EXAME  DA  MATÉRIA
DIRETAMENTE  EM  SEGUNDA  INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE.  CAUSA  NÃO  MADURA  PARA
JULGAMENTO.  NULIDADE  ABSOLUTA.
PROVIMENTO DO RECURSO. 

-  Não enfrentando a  sentença  a  integralidade  das  questões
postas em juízo, decidiu citra petita o Magistrado. 

- “É citra petita a sentença que deixa de analisar um dos
fundamentos do pedido formulado na inicial, não podendo a
irregularidade  ser  sanada  em  segunda  instância  porque
significaria  supressão  de  um  dos  graus  de  jurisdição.
Reconhecida  a  nulidade  da  sentença,  os  autos  devem
retornar ao juízo de origem, para que outra seja proferida
em  substituição,  sendo  defeso  ao  tribunal  completar  o
julgamento.”  (TJPB;  AC  200.2008.025505-8/001;  João
Pessoa;  Relª  Desª  Maria  das  Neves  do  Egito  de  A.  D.
Ferreira; DJPB 31/03/2011; Pág. 9)

- Considerando a existência de pedido de remessa dos autos a
contadoria judiciária,  entendo que a causa não está madura
para julgamento, o que inviabiliza a apreciação da demanda
perante esta Corte de Justiça, razão pela qual deixo de aplicar
o art. 1.013, §3º, III, do NCPC. 



VISTOS

Cuida-se de Apelação Cível nos autos da Ação Revisional de Contrato movida por
José  de  Albuquerque em  face  do  Banco  Santander  S/A. desafiando  sentença  que  julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial.

Irresignado,  o  promovente  interpôs  recurso  apelatório,  às  fls.  118/131,  aduzindo,
preliminarmente,  a  nulidade  da sentença,  porquanto  o juízo deixou de se pronunciar  acerca  da
diferença entre os juros contratados e os cobrados, consoante comprovado através do laudo contábil
apresentado. No mérito, defende a ilegalidade da capitalização e o excesso no percentual dos juros
remuneratórios, pugnando pela remessa dos autos a contadoria judiciária. 

Contrarrazões - fls.133/148. 

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  179/183,  opinou  pelo
provimento do apelo, para declarar a nulidade do decreto sentencial guerreado, porquanto encontra-
se citra petita.

É o relatório.

DECIDO.

A demanda versa sobre revisão dos juros remuneratórios aplicados ao contrato.

Irresignado com os transtornos que lhe estariam sendo acometidos,  o demandante
ingressou com a presente ação requerendo “que quando da análise do mérito este Douto Juízo
digne-se em homologar o laudo oportunamente apresentado (doc. anexo), revisando o contrato
de financiamento, no que diz respeito à clausula que fixa os juros legais e remuneratórios a qual
encontra-se no contrato em anexo, especificamente no Quadro III – CARACTERÍSTICAS DA
OPERAÇÃO. TENDO EM VISTA, QUE FORA CONTRATADOS JUROS DE 1,7473% A.M.,
PORÉM A FINANCEIRA APLICOU JUROS DE 2,03% A.M, tudo com base na fundamentação
do laudo técnico contábil trazido aos autos” fls.13.

No entanto, conforme muito bem observado pela Procuradoria de Justiça, quando do
decisum proferido, o MM. Juiz  a quo julgou  improcedente a lide,  sem contudo versar sobre a
argumentação, incontestavelmente lançada, acerca da hipotética divergência entre a taxa de
juros aplicada no caso  concreto  (2,03% a.m.)  e  aquela  efetivamente  contratada (1.7473%
a.m.), limitando-se, em relação aos juros remuneratórios, a apontar sua legalidade, ante a
adequação a média de mercado.

Vejamos trechos do peça ministerial de fls. 179/183:  

“(…) 
É  sabido  que  o  Julgador  não  pode  se  eximir  de  analisar  as
questões postas pelas partes, sobretudo quando o seu exame é de



relevância tamanha que, a depender do entendimento perfilhado,
poderá ocasionar mudança no deslinde da lide.

Agindo,  pois,  o  d.  Magistrada  de  forma  diversa,  ou  seja,  em
flagrante omissão acerca da análise de uma das teses exordiais
lançadas  pela  Parte  Demandante,  indubitável  que  o
pronunciamento  por  ela  exarado  externou-se  de  forma  “citra
petita”,  sendo,  portanto,  inválido,  na  medida  em  que
incompleto.” 

Ora, em que pese o posicionamento adotado pelo Douto Magistrado, em nenhum
momento da decisão houve a análise detida sobre o ponto acima descrito.

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,  verifica-se  que  o  Magistrado  “a quo” julgou  o  processo  sem
apreciar  argumento/requerimento  solicitado  na  peça  de  intróito,  razão  pela  qual  entendo  pela
ocorrência de julgamento citra petita.

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, pontifica 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:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de revisão de contrato c/c repetição de
indébito. Procedência parcial. Irresignação do banco promovido.
Preliminar de nulidade da sentença arguida pela procuradoria de
justiça.  Julgamento citra petita.  Apreciação parcial  dos pedidos
autorais  verificada.  Decretação  de  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. (...).  2

1Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s.
2TJPB; AC 039.2009.001445-5/001; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides; DJPB 18/05/2011; Pág. 8.



APELAÇÃO  CÍVEL.  PLANO  DE  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE IN
TOTUM. DECISÃO CITRA PETITA. NULIDADE. DECRETAÇÃO
DE OFÍCIO. Retorno dos autos ao juízo de primeiro grau. Apelo
prejudicado.  É citra petita a sentença que deixa de analisar um
dos fundamentos do pedido formulado na inicial, não podendo a
irregularidade  ser  sanada  em  segunda  instância  porque
significaria  supressão  de  um  dos  graus  de  jurisdição.
Reconhecida a nulidade da sentença, os autos devem retornar ao
juízo de origem, para que outra seja proferida em substituição,
sendo defeso ao tribunal completar o julgamento.3 

No mesmo norte, vale transcrever arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL  CIVIL.  RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE
PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 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 282 do STF.
2.   O entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é firme no
sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal, de
ofício,  pode  anulá-la,  determinando  que  uma  outra  seja
proferida.  4

(...).

“PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO  –  IPTU  –  SENTENÇA
CITRA  PETITA –  ANULAÇÃO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM
MANTIDA. 
1. Considera-se citra petita a sentença que não aborda todos os
pedidos feitos pelo autor. 
2. Na hipótese dos autos, havendo julgamento aquém do pedido,
correto  o  encaminhamento  dado  pelo  Tribunal  de  origem  de
anular a sentença para que outra seja proferida. 
3. Recurso especial improvido.” 5 

Não é demasia colacionar alguns julgados dos Tribunais Pátrios:

3TJPB; AC 200.2008.025505-8/001; João Pessoa; Relª Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira; DJPB 
31/03/2011; Pág. 9.
4STJ – Sexta Turma. Resp n. 233882/SC. Relator: Ministra Maria Thereza de Assis Moura. J. Em 08/03/2007.
5REsp 686961/RJ. Rel. Min. Eliana Calmon. J. 04/04/2006.



“APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.  AUSÊNCIA
DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA CAUSA
DE PEDIR E DOS DOCUMENTOS QUE EMBASARAM A AÇÃO.
NULIDADE.  SENTENÇA  CASSADA. A  sentença  que  deixa  de
apresentar  a  devida  fundamentação,  especialmente  no  que  se
refere  à  causa  de  pedir  e  aos  documentos  que  embasaram  o
pedido, é considerada citra petita, impondo a sua cassação, para
que outra decisão seja proferida, com análise de todos os tópicos
do litígio instaurado. (TJMG; APCV 1.0525.11.019369-1/001; Rel.
Des.  Luiz  Carlos  Gomes  da  Mata;  Julg.  12/02/2015;  DJEMG
27/02/2015).

APELAÇÕES  CÍVEIS.  DIREITO  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL. MATÉRIA ALEGADA NA INICIAL NÃO APRECIADA.
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  NULIDADE  ABSOLUTA.  -  Nos
termos dos arts. 128 e 460 do CPC, impõe-se ao Juiz decidir a lide
nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir decisão
além (ultra petita), fora (extra petita) ou aquém do pedido (citra
ou  infra  petita).  Aplicação  do  princípio  da  congruência  ou  da
correlação. - Argumento de que há nulidade de certidões de dívida
ativa não analisado na sentença. -  A decisão singular que não
analisa  questão  levantada  na  peça  inicial  apresenta-se  citra
petita,  padecendo de nulidade absoluta insanável,  que deve ser
proclamada para que outra sentença seja lançada. APELO DOS
EMBARGANTES  PROVIDO;  APELO  DO  EMBARGADO
PREJUDICADO.  (TJRS  -  Apelação  Cível  Nº  70065174864,
Vigésima  Segunda  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 11/06/2015).(grifei)

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL  EM  AÇÃO
ACIDENTÁRIA.  PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO
DA  DIALETICIDADE.  OBSERVÂNCIA  DA  INTERAÇÃO  DOS
ARGUMENTOS  RECURSAIS  COM  OS  FUNDAMENTOS  DA
SENTENÇA.  INOBSERVÂNCIA  DE  VIOLAÇÃO.  ARGUIÇÃO
REJEITADA. RECONHECIMENTO,  DE  OFÍCIO,  DA
NULIDADE DA SENTENÇA CITRA PETITA. ARGUMENTO
NÃO  ANALISADO  PELO  DECISUM  RECORRIDO.
NECESSIDADE  DE  ESCLARECIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE  DE  APLICAÇÃO  DA  TEORIA  DA
CAUSA  MADURA.  SENTENÇA  ANULADA.  RECURSO
PREJUDICADO. (TJBA  -  Apelação,Número  do  Processo:
0000571-46.2013.8.05.0051, Relator (a): Maria da Graça Osório
Pimentel  Leal,  Primeira  Câmara  Cível,  Publicado  em:
03/03/2015).

Nestes  termos,  considerando  a  existência  de  pedido  de  remessa  dos  autos  a
contadoria judiciária, entendo que a causa não está madura para julgamento, o que inviabiliza a
apreciação perante esta Corte de Justiça, não se aplicando, portanto, o art. 1.013, §3º, III, do NCPC,



razão  pela  qual  deve  o  processo  ser  remetido  ao  juízo  de  primeiro  grau,  para  o  seu  regular
processamento.

Isso  posto,  em  harmonia  com  o  parecer  ministerial,  PROVEJO  O  APELO,
PARA ANU  LAR A SENTENÇA proferida nestes autos, determinando o retorno dos mesmos ao
juízo de origem, a fim de que outra seja lançada em seu lugar,  agora examinando, de forma
detida, todos os pontos e requerimentos constantes na exordial.

Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 26 de março de 2018, segunda-feira. 

Des. José Ricardo Porto
            Relator                                                  J/05
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