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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005686-10.2011.815.2001.
Origem : 6ª Vara de Família da Capital.  
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Manoel de Vasconcelos Claudino.
Advogado : Gustavo Maia Resende Lúcio.
Apelado : Zélia Sebadelhe de Vasconcelos Claudino.
Advogada : Larissa Rodrigues de Melo Albuquerque. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO
C/C  PARTILHA  DE  BENS.  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO  DE  PEDIDO  FORMULADO
NA  PEÇA  INAUGURAL.  JULGAMENTO
CITRA PETITA.  OCORRÊNCIA.  NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE
DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.
RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO  A QUO.
PROVIMENTO DO APELO. 

− 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.

-  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.

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Manoel  de
Vasconcelos Claudino em face de sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara
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de Família da Capital, nos autos da “Ação  de Divórcio Direto”, ajuizada
pelo ora apelante em face de Zélia Sabadelhe de Vasconcelos Claudino.

Retroagindo à inicial (fls. 02/07), narra o autor que, em 30 de
abril  de 1955,  contraiu  matrimônio  com a  promovida,  contudo,  devido  a
desentendimentos e incompatibilidades que tornaram insuportáveis a vida em
comum, propôs a presente Ação de Divórcio c/c Partilha de Bens. 

Contestação apresentada (fls. 48/60), relatando as dificuldades
sofridas durante a união, como infidelidade e agressões, acarretando na perda
de sua saúde. Alegou que os bens que o demandante pretende partilhar, com
exceção do imóvel situado no bairro do Cristo Redentor, foram adquiridos
através de herança. Ao final, concorda com o pedido de divórcio, divergindo,
todavia, quanto à partilha dos bens. 

Reconvenção  apresentada  (fls.  122/138/),  pleiteando
indenização pelo uso não autorizado, dos bens móveis, bem como relativo ao
aluguel  do imóvel situado na  Av. Vasco da Gama. Pugnou, ainda,  que a
divisão dos bens ocorra em conformidade com o exposto. 

Resposta  à  reconvenção (fls.  223/236),  pugnando  pela
improcedência da demanda reconvencional. 

Audiência realizada (fls. 334). 

Sobreveio sentença de parcial procedência (fls. 387/390), cujo
dispositivo transcrevo: 

“Por  tudo  que  foi  dito,  conheço  diretamente  do
pedido (CPC, art. 330, I) e arrimado no art. 269, I,
do CPC, julgo procedente em parte o pedido inicial
para decretar o divórcio do casal demandante, com
fundamento  no  §6º  do  art.  226  da  Constituição
Federal, com a nova redação que lhe foi dada pela
Emenda  Constitucional  nº  66,  declarando,  por
conseguinte,  dissolvida  a  sociedade  conjugal,
fazendo  cessar  o  regime  matrimonial  de  bens  e
pondo  termo  ao  casamento,  estabelecendo,  mais,
que fica facultado à varoa a voltar a usar o nome
de solteira (art.  17,  §2º, da Lei 6.515/77),  com a
pendência  sobre  a  partilha  de  bens  devendo  ser
resolvida em ação própria,  de forma preconizada
no  §1º  do  art.  1.121,  do  nosso  citado  diploma
processual.”

Irresignado, o promovente interpôs Recurso de Apelação (fls.
398/403), reivindicando a  anulação da sentença,  em razão do  decisum  ser
citra petita,  uma vez que o magistrado não realizou a  partilha dos bens,
conforme expressamente pleiteado na exordial. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 408/415). 
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O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de
Justiça, ofertou parecer (fls. 425/430), opinando pelo provimento do recurso
apelatório  para  que  seja  cassada  a  sentença  prolatada  e  que  os  autos
retornem à origem. 

É o relatório. 

DECIDO.  

Ab initio, reconheço a nulidade da sentença, eis que proferida
em flagrante vício, por deixar de apreciar pedido contido na exordial.

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

Com  efeito,  verifica-se  que  o  promovente  pleiteou  a
decretação do divórcio, bem como a partilha dos bens (fls. 02/07). Contudo,
a despeito dos pedidos, o julgamento  a quo  apenas examinou a pretensão
relativa ao divórcio, sem, entretanto, apreciar o pedido relativo à partilha dos
bens,  limitando-se  no  dispositivo  a  informar  “com  a  pendência  sobre  a
partilha  dos  bens  devendo  ser  resolvida  em  ação  própria,  na  forma
preconizada no §1º do art. 1.121 do nosso citado diploma processual” (fls.
390).

Ora,  em que  pese  a  partilha  de  bens  não ser  óbice  para  a
decretação  do  divórcio,  nos  termos  da  Súmula  nº  197  do  Tribunal  da
Cidadania, no caso em disceptação, depreende-se dos autos, que a promovida
concordou, desde a contestação, com o pedido de divórcio,  prosseguindo  a
demanda justamente em razão da divisão dos bens.

Nesse contexto, a meu sentir,  não é razoável que, após três
anos de tramitação processual, o magistrado de piso decrete, tão somente, o
divórcio e remeta a questão relativa à partilha dos bens para ser discutida em
outra demanda, fato que caracteriza ser a decisão citra petita. 

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com
as pretensões da  parte autora estabelecidas na inicial. A sua inobservância,
via de 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.  460.  É  defeso  ao  juiz  proferir  sentença,  a
favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem
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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
a causa de pedir ou a 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, o
que  autorizaria,  inclusive,  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 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;
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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)  –
(grifo nosso). 

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

“APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.
SEPARAÇÃO  LITIGIOSA.  PEDIDO  DE
DIVISÃO  DOS  BENS.  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO.  SENTENÇA  CITRA  PEPITA.
ANULAÇÃO.  MEDIDA  QUE  SE  IMPÕE.
ACOLHIMENTO. 
-  A  sentença  que  deixa  de  apreciar  pedido
expressamente  formulado,  ou  que  deixa  de
examinar  questão  de  vital  importância  para  a
parte,  é  tida  como  citra  petita,  razão  da
necessidade de sua anulação e de retorno dos autos
à  instância  a  quo,  para  a  prolação  de  novo
decisum,  consentâneo  à  realidade  dos  fatos.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00408319820098152001, 2ª Câmara cível, Relator
Dr. Aluízio Bezerra Filho - Juiz Convocado , j. em
11-03-2013).

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

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. 

Diante das referidas considerações, DOU PROVIMENTO ao
recurso de apelação para anular a sentença e determinar o retorno dos autos
ao  juízo  a quo,  a  fim de  que  seja  proferida  nova decisão,  apreciando a
integralidade dos pedidos deduzidos na exordial.

 
P.I. 

João Pessoa, 13 de abril de 2015.   

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
        Desembargador Relator
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