
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0015036-46.2009.815.0011
ORIGEM: Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Expresso Guanabara S.A. (Adv. Antônio Cleto Gomes – OAB/CE n. 5.864

e Andreza Veiga Sales – OAB/PB n. 22.076)
APELADOS: Rita Pereira Nunes da Silva e Francisco Luiz da Silva

(Adv. Maria Geane Araújo Tito – OAB/PB n. 13.127)

APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONTRATO DE
TRANSPORTE.  ACIDENTE  ENVOLVENDO  ÔNIBUS.
VÍTIMAS CONSUMIDORAS DO SERVIÇO. PRELIMINAR.
NULIDADE DO FEITO POR CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE APRECIAÇÃO DE PLEITO DE DENUNCIAÇÃO À
LIDE  DA  SEGURADORA.  PRETENSÃO  REGRESSIVA.
JULGAMENTO  INFRA/CITRA  PETITA.  CONFIGURAÇÃO.
NULIDADE DO DECISUM. TEORIA DA CAUSA MADURA.
INAPLICABILIDADE.  SANEAMENTO DE  OMISSÃO  QUE
DEMANDA DILAÇÃO PROCESSUAL, COM INTEGRAÇÃO
SUBJETIVA E OBJETIVA DA LIDE. APELO PROVIDO.

-  De  conformidade  com  o  teor  do  artigo  70,  inciso  III,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  vigente  à  época  da
propositura da demanda e, inclusive, da oferta da resposta do
réu,  “A  denunciação  da  lide  é  obrigatória:  […]  àquele  que
estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação
regressiva, o prejuízo do que perder a demanda”.

- Exsurgindo pretensão regressiva da empresa de transporte em
face de seguradora, quanto a danos eventualmente decorrentes
de contrato de transporte, bem assim restando clarividente a
obrigatoriedade de tal intervenção de terceiros no momento de
seu  requerimento  pela  parte  ré,  não  há  dúvidas  acerca  do
julgamento citra petita, por ocasião da ausência de apreciação
de tal pleito pelo Juízo a quo, devendo o decisum ser anulado,
com consequente regularização da instrução processual.

- Inaplicável, por fim, a teoria da causa madura preconizada no
artigo 1.013, § 3º,  inciso II,  do CPC, tendo em vista que, em



tendo sido o provimento judicial a quo omisso no que tange à
apreciação  de  pleito  de  denunciação  à  lide,  obrigatório  na
época  de  sua  formulação,  o  suprimento  desse  referido  vício
implicará inequívoca dilação processual, tanto subjetiva como
objetiva  da  lide  originalmente  proposta,  demandando,  pois,
consequentemente, o respectivo retorno ao Juízo processante.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em  que  figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de  Justiça  do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  dar  provimento ao  apelo,  nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 241.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recurso  apelatório  interposto  por  Expresso
Guanabara  S.A.  contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  1ª  Vara  Cível  da
Comarca de Campina Grande, Exma. Ritaura Rodrigues Santana, nos autos da ação
de indenização por danos materiais e morais, promovida por Rita Pereira Nunes da
Silva e Francisco Luiz da Silva, ora recorridos, em face da pessoa jurídica insurgente.

Na  sentença  ora  objurgada,  a  magistrada  a  quo  rejeitou  as
preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente a pretensão, para condenar
a  parte  demandada  a  indenizar  os  demandantes  nos  valores  de  R$  1.804,00  (mil,
oitocentos e quatro reais) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título, respectivamente,
de indenizações por danos materiais e morais, tudo, acrescido de juros de mora de 1%
a.m., a partir do evento danoso, e de correção monetária, a contar da citação.

Irresignada com o provimento singular em comento, a empresa
transportadora  ofertou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do  decisum,
argumentando, em suma: a preliminar de salutar deferimento da denunciação da lide,
integrando-se  ao  feito  a  seguradora;  bem  assim,  no  mérito,  a  constatação  das
excludentes da culpa exclusiva de terceiro e de fortuito externo; a inocorrência de
danos  materiais  e  morais  e  a  exorbitância  do  montante  indenizatório;  ademais,  a
necessária adequação dos juros de mora e da correção monetária.

Ainda intimados, os apelados não ofertaram contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.



VOTO

De início,  compulsando os autos e  analisando a casuística em
disceptação, cumpre adiantar que o recurso merece ser provido, a fim de, anulando a
sentença,  determinar-se  a  retificação  de  vício  insanável  residente  na  ausência  de
apreciação, pelo MM. Juízo sentenciante, da denunciação à lide da seguradora.

A esse  respeito,  fundamental  destacar  que  a  controvérsia  em
desate transita em redor do direito dos consumidores recorridos à reparação de danos
materiais  e  morais  decorrentes  de  acidente  de  ônibus  no  qual  se  encontravam os
mesmos, a título de contrato de transporte, bem assim do cabimento de denunciação à
lide da seguradora, ventilado pela transportadora e não analisado pelo Juízo a quo.

À luz desse substrato e procedendo-se,  prima facie,  à discussão
atinente à salutar integração à lide de empresa seguradora, destaque-se, à evidência, a
omissão do julgado a tal respeito, não subsistindo dúvidas, pois, acerca do julgamento
infra  ou  citra  petita.  Tal é o que ocorre uma vez que,  muito embora formulada tal
pretensão pela empresa de transporte demandada, na peça contestatória (fl.  52/53),
inclusive com supedâneo em conjunto documental potencialmente apto a comprovar
a relação jurídica regressiva, a douta magistrada deixara de adentrar em tal ponto.

Justamente por conta da constatação do error in procedendo acima
referenciado e com vistas ao seu saneamento, afigura-se imperiosa a declaração da
nulidade do  decisum sub  examine,  instando-se o Juízo  singular,  consectariamente,  a
adentrar o exame do requerimento de intervenção de terceiros em menção.

Nesse diapasão, não se pode cogitar, sequer, a possibilidade, em
razão do estágio avançado da presente demanda,  de prosseguimento do feito sem
resolução da quaestio em discussão. Mormente porque, em consonância com a ordem
processual vigente à época da propositura do feito e da resposta do réu, ocasião na
qual  se  formulara  o  pedido  de  denunciação  da  lide,  a  espécie  de  intervenção  de
terceiros  referenciada era  obrigatória,  de  modo que,  se  não requerida  e  efetivada,
precluiria para a transportadora a pretensão de regresso em face da seguradora.

Desta feita, veja-se o enunciado do art. 70, III, do CPC/1973, infra:

Art. 70. A denunciação da lide é obrigatória:
[…]
III - àquele que estiver obrigado, pela lei ou pelo contrato, a
indenizar,  em  ação  regressiva,  o  prejuízo  do  que  perder  a
demanda.

Sob tal particular, dadas as peculiaridades vislumbradas no caso,
não  se  revelaria  justo  dar  margem  a  eventual  prejuízo  ao  direito  de  regresso  da



promovida, ora apelante, sobretudo quando o mesma agira em conformidade com a
processualística  em vigor no momento de oferecimento de sua contestação,  isto é,
buscando promover a denunciação à lide da Nobre Seguradora do Brasil S.A., com
quem logrou comprovar a celebração de contrato de seguro de transporte rodoviário.

Assim, não subsistem dúvidas acerca dos defeitos em redor do
provimento a quo, o qual se mostra ao arrepio da processualística pátria, em razão de
não ter apreciado todos os pedidos formulados na contrapretensão da demandada.

Sob tal prisma, salutar o destaque de que vige no ordenamento
jurídico pátrio a regra segundo a qual o autor fixa, em sua pretensão inaugural, os
limites da lide, bem assim o réu, em sua resposta, cabendo ao magistrado, única e
exclusivamente, decidir a demanda de acordo com as balizas ali fixadas. Isto importa
dizer  que  é  vedado  ao  juiz  proferir  decisão  acima,  fora  ou  aquém  do  pedido.
Concretizada tal hipótese, a sentença estará viciada por ser ultra, extra ou citra petita.

Em outras palavras, frise-se que, segundo art. 141, do Código de
Processo Civil,  “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-
lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa
da parte”; sendo-lhe, ainda, vedado, segundo o art. 492, do Código de Processo Civil,
“proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

À  luz  de  tais normativos,  denota-se  que  a  ordem  processual
pátria consagra o princípio da congruência entre pedido e sentença, por meio do qual
esta  fica  limitada  ao  que autor  e  réu,  qualitativa  e  quantitativamente,  requereram
oportunamente em juízo.  Corroborando o entendimento em tela, os precedentes do
STJ, que, apesar de abordarem a matéria à luz do CPC anterior, continuam servindo:

 “[...]. 1. De acordo com o disposto nos arts. 128 e 460 do CPC, o
juiz deve se restringir aos limites da causa, fixados pelo autor
na inicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, ultra ou
extra petita. […].”1 

“[...]  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 [...]”.2 

Desse  modo,  acredito  que  é  manifestamente  nula  a  sentença
proferida pelo MM. Juízo a quo, em razão da falta de análise de pedido de intervenção
de terceiros ventilado na contestação, circunstância a qual afrontam, manifestamente,

1 STJ - RMS 26276 / SP – T5 – Rel. Min. ARNALDO ESTEVES LIMA – Julgado em 17/09/2009
2 STJ - REsp 686.961/RJ, Rel. Min. ELIANA CALMON, 2ª TURMA, 04/04/2006, DJ 16/05/2006, p. 205.



os preceitos inscritos nos artigos 141 e 492, do Código de Ritos, relativamente ao dever
de correspondência entre o pedido e a sentença, recaído sobre o julgador processante.

Solução  outra  que  não  a  nulidade  do  decisum  não  se  mostra
possível  in casu,  mormente porque, como bem pontifica o jurista Ovídio Baptista da
Silva:  “...o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados pelas
partes, [...] tal princípio vincula duplamente o juiz aos fatos alegados, impedindo-o
de  decidir  a  causa  com  base  em  fatos  que  as  partes  não  hajam  afirmado  e
obrigando-o  a  considerar  a  situação  de  fato  afirmada  por  todas  as  partes  como
verdadeira”. (Processo de Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 47.)

Assim, destaque-se a mais  abalizada e  pacífica  Jurisprudência
dos tribunais, especificamente no que atine à reprovabilidade dos julgamentos ultra,
extra ou citra petita, tal como verificados na presente conjuntura em desate:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO  DE
INADIMPLENTES. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE.
APRECIAÇÃO DE  PEDIDO DIVERSO  DO CONTIDO  NA
EXORDIAL.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA  DE  OFÍCIO.
APELAÇÃO  JULGADA  PREJUDICADA”.  (AC  Nº
70050576974,  9ª  Câmara  Cível,  TJRS  -  Relator:  Marilene
Bonzanini Bernardi, Julgado em 23/08/2012).

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDATOS. CAUTELAR DE BUSCA E
APREENSÃO  DE  DOCUMENTOS.  SENTENÇA  EXTRA
PETITA. NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. É defeso ao juiz
proferir sentença, em favor do autor,  de natureza diversa da
pedida, devendo o magistrado ficar adstrito aos limites da lide.
Nulidade  da  sentença,  por  extra  petita.  APELAÇÃO
PROVIDA.  SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA”.  (Apelação
Cível Nº 70048336903, 15ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 22/08/2012).

Na seara  jurisprudencial,  ademais,  é  pacífico  que,  deixando a
sentença de analisar pedido expresso – seja para acolhê-lo ou desacolhê-lo –, estará ela
negando prestação jurisdicional à parte e violando a legislação processual vigente, em
flagrante nulidade, passível de conhecimento pelo Tribunal, inclusive de ofício, tendo
em vista tratar-se de matéria processual de ordem pública, que, como se sabe, pode e
deve ser conhecida em qualquer momento ou grau de jurisdição. Verbis: 

“PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
CASSAÇÃO  DE   OFÍCIO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.
POSSIBILIDADE.  INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  DE



DECLARAÇÃO.  DESNECESSIDADE.  NULIDADE
RELATIVA.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  1.  A
nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício
pelo  Tribunal  de  origem,  sendo  desnecessária  a  prévia
oposição  dos  Embargos  de  Declaração.”  (AgRg  REsp
437.877/DF, Rel.  Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA
TURMA, julgado em 04/11/2008, DJe 09/03/2009).

Em razão  disso,  revela-se  imperativa  a  anulação  da  sentença,
para o fim de que, suprindo-se o julgamento citra petita, venha a função jurisdicional
apreciar  o  pleito  de  denunciação  à  lide  perfilhado  na  peça  contestatória  do  polo
passivo, inclusive viabilizando, acaso configurados os seus pressupostos,  a regular
integração  da  lide,  tanto  subjetiva,  com a  oportunização  da  inclusão  da  empresa
seguradora, quanto objetiva, no que se refere aos seus argumentos e provas.

Ademais,  via de consequência,  tomando-se em consideração a
eventual  dilação das partes e da defesa consubstanciadas  nos presentes  autos,  em
decorrência  do  potencial  deferimento  da  denunciação  da  lide,  nos  termos  acima
denotados,  outra  conclusão não emerge que não o salutar retorno do processo ao
Juízo primevo, a quem é dado competência para processamento e instrução do feito.

Como declinado, por não se encontrar a demanda em condições
de imediato julgamento, não se mostra possível,  destarte,  a invocação da teoria da
causa madura, preconizada no artigo 1.013, parágrafo 3º, inciso II, do novel CPC3.

Ante  todo  o  exposto,  dou provimento  ao  recurso  apelatório,
apenas para anular a sentença objurgada, em razão de ser citra petita, determinando,
por conseguinte, o retorno do feito ao Juízo a quo, para fins de apreciação do pleito de
denunciação à lide formulado e, inclusive, em caso de deferimento, de viabilização da
escorreita integração subjetiva e objetiva do processo, nos termos da disciplina legal.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara Especializada Cível  do Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento ao apelo, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca

3 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…]
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito 
quando:
[…]
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;



Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Juiz Convocado Dr. Gustavo Leite
Urquiza (com jurisdição plena para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da
Nóbrega Coutinho).

 Presente ao julgamento o Exma. Dra. Vanina Nóbrega de Freitas
Dias Feitosa, Promotora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de dezembro de 2016.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


