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RELATOR : Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
APELANTE (1) : UNICRED João Pessoa – Cooperativa de Crédito de Livre

            Admissão de Associados de João Pessoa
ADVOGADOS :  Cicero  P.  Lacerda  Neto,  OAB-PB  nº  15.401  e  Caius  

                         Marcellus Lacerda
APELANTE (2) : Genival Nobrega Júnior
ADVOGADOS :  Pedro Nobrega Candido, OAB-PB nº 16.692 e Gesiel 

Ataide Candido     
APELADOS : Os mesmos
ORIGEM : Juízo da 7ª Vara Cível da Capital
JUIZ : José Célio de Lacerda Sá

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CUMULADA COM EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
JULGAMENTO INFRA PETITA. NULIDADE  DA
SENTENÇA.  NECESSIDADE  DE PROLAÇÃO DE
NOVA  DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
MAGISTRADO  SINGULAR.  DESCONSTITUIÇÃO
DA  SENTENÇA  EX  OFFICIO. DECISÃO
MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE DO ART. 932, III, DO
NCPC.  APELAÇÕES  PREJUDICADAS.  NÃO
CONHECIMENTO.

-  O Juiz apreciou, apenas, o pedido de exibição de
documento, fazendo despontar uma Sentença  infra
petita.  Diante deste equívoco, não me resta
alternativa  senão a desconstituição da Sentença,
pois não seria possível saná-lo no presente
momento, deixando de aplicar o Art. 1013,  §3º, III,
do NCPC.

    Vistos, etc.

Tratam-se de Apelações Cíveis  interpostas  pela  UNICRED

João Pessoa – Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de

João Pessoa e por Genival Nóbrega Júnior  contra a Sentença de fls. 180/182,
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que julgou procedente, em virtude da apresentação dos documentos, o pedido

de exibição e  condenou a  Apelada ao pagamento  das custas  e  honorários

sucumbenciais.

Nas  razões  do  Apelo  de  fls.  184/191,  a  UNICRED,  primeira

Apelante/Apelada,  sustenta a impossibilidade de condenação em honorários

sucumbenciais, posto não ter dado causa a propositura da demanda. 

O segundo Apelante, Genival Nóbrega Júnior, às fls. 215/219,

afirma não ter sido apresentado todos os documentos. No mais, pede reforma

da Sentença para apreciação do pedido do pagamento do Seguro, bem como

das astreintes. Por fim, pede majoração do valor dos honorários.

Contrarrazões  apresentadas  pelo  segundo  Apelante,  às  fls.

212/214, e pelo primeiro às fls. 220/225.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 233/234, não opinou sobre o

mérito.

É o relatório.

DECIDO

Sem delongas, nos presentes autos, constato que há questão

de ordem pública a ser analisada por este Relator: a nulidade da Sentença. Tal

questão não é suscitada expressamente no Apelo, mas, constituindo mácula

que fulmina o ato decisório, prescinde de arguição.

Compulsando-se o  caderno  processual, observa-se que, na

inicial, há dois pedidos: cobrança do pagamento de seguro e, incidentalmente,

exibição de documentos. Tal afirmativa é corroborada pelo Juiz singular, às fls.

17/18, quando da apreciação do pedido de antecipação de tutela:

“Verica-se  dos  autos  equivoco  na  apreciação  do  pedido  de
exibição dos documentos pretendidos pela parte autora, posto
que o mesmo tem por fundamento o art. 844 do CPC e não a
exibição cautelar de art. 357. Assim, torno sem efeito a decisão
de  fls.  14  e,  consequentemente,  os  atos  praticados  em
decorrência dela, apenas para ajustar a ação de cobrança, nos
termos da exoridal, o que faço nos termos do art. 249 do CPC.
[...]
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Trata-se de ação de cobrança de seguro prestamista, postulado
incidentalmente a exibição dos contratos celebrados em nome
da falecida ONILDA DE SOUSA GOMES e que era casada com
o autor, o qual é pensionista da falecidade conforme Portaria de
fls. 12.”

Ocorre  que,  na  Sentença  de  fls.  180/182,  o  Juiz  apreciou,

apenas,  o  pedido  de  exibição  de  documentos, fazendo  despontar  uma

Sentença  infra petita: “Isto posto, com base nas razões susomencionadas e

fundamento no art. 269, inc. II, do CPC, Julgo Procedente o pedido formulado

por Genival Nobrega Junior em desfavor do UNICRED, um a vez satisfeita a

pretensão autoral com a exibição dos documentos de fls. 23/165 por ocasião

da  resposta  do  réu”,  tendo  a  omissão  sido  apontada  nos  Embargos  de

Declaração de fls.195/197, porém rejeitada.

Diante desse equívoco do magistrado a quo, não me resta

alternativa senão a desconstituição da Sentença, pois não seria possível saná-

lo no presente momento, deixando de aplicar o Art. 1013,  §3º, III, do NCPC.

Nesse caminho é o entendimento do Superior Tribunal de

Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO
RECURSO  ESPECIAL.  INCONFORMISMO  DA  PARTE.
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO
RESCISÓRIA.  ACÓRDÃO  INFRA  PETITA.  AUTOS
DEVOLVIDOS  AO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM  PARA
APRECIAÇÃO  DO  PEDIDO  SUBSIDIÁRIO.  DECISÃO
MANTIDA.  1. Considera-se infra petita a decisão proferida
aquém do que foi pedido. No caso concreto, o Tribunal de
origem analisou tão somente o pedido principal  da ação
rescisória, deixando de apreciar o pedido subsidiário. 2. Os
autos devem, pois, ser devolvidos ao Tribunal de origem,
para que aprecie o pedido em sua totalidade. 3. Embargos
de declaração  recebidos  como agravo  regimental,  a  que  se
nega  provimento.  (EDcl  no  REsp  1120322/RS,  Rel.  Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
04/06/2013, DJe 17/06/2013).

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSUAL  CIVIL.  EXECUÇÃO  FISCAL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE  EXCESSO
(REFERENTE A MULTA,  JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA).  QUESTÃO  NÃO  ANALISADA  PELO
MAGISTRADO  DE  PISO.  SENTENÇA  INFRA  PETITA.
NULIDADE.  AGRAVO  REGIMENTAL DESPROVIDO.  1.    A
simples  leitura  das  razões  dos  embargos  à  execução,  da
sentença  e  do  acórdão  recorrido  permite  verificar  que  o
Magistrado  de  piso  não  analisou  o  excesso  de  execução
alegado pelo embargante, ora recorrido, em especial no que se
refere ao valor da multa, juros de mora e correção monetária
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incidentes  sobre  o  crédito  oriundo  da  infração, pelo  que  a
sentença  é  nula,  porquanto  entregou  prestação
jurisdicional  menor  do  que  a  pleiteada. 2.    Agravo
Regimental  desprovido.  (AgRg  no  AREsp  37.113/MG,  Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 09/04/2013, DJe 17/04/2013).

Na mesma linha de raciocínio, vejamos decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL  01.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
QUESTÕES  NÃO  APRECIADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  NULIDADE  ABSOLUTA.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA
PROLAÇÃO  DE  OUTRA  SENTENÇA.  RECURSO
PARCIALMENTE  PROVIDO.  APELO  DO  BANCO
PREJUDICADO.  -  Não  enfrentando  a  sentença  a
integralidade das questões postas em juízo,  decidiu citra
petita o Magistrado. - "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).(grifei)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013853320168150000, -  Não possui -,  Relator DES. JOSÉ
RICARDO PORTO , j. em 09-03-2018) 

Nessa esteira,  já  decidi  nos autos  do processo nº  0066059-

70.2012.815.2001.

 
Diante de todos os fundamentos expostos, nos termos do art.

932,  III,  do  CPC/15,  DESCONSTITUO A SENTENÇA DE OFÍCIO,  julgando

prejudicada a Apelação e, em consequência, determino o retorno do processo

ao Juízo de primeiro grau para que proceda com novo julgamento da demanda,

devendo realizar uma nova instrução, se entender necessária.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa, 26 de março de 2018

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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