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ADVOGADO : Luiz Carlos Brito Pereira OAB/PB 6456. 
APELADO       : Lúcio Flávio Barbosa de Andrade. 
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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  DIVÓRCIO  C/C  PARTILHA DE
BENS. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO FORMULADO
NA PEÇA INAUGURAL.  JULGAMENTO  CITRA PETITA.  OCOR-
RÊNCIA.  NULIDADE RECONHECIDA.  NECESSIDADE DE PRO-
LAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A
QUO. Art. 557, § 1º-A DO CPC. PROVIMENTO DO APELO.

— É nula a sentença que deixa de analisar todos os pedidos do autor, por-
quanto deficiente quanto ao seu alcance – citra petita. Em tal hipótese, o ví-
cio pode e deve ser reconhecido de ofício. 

Vistos, etc.

Cuida-se de Apelação Cível interposta por  Maria da Conceição Nóbrega
de Andrade em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Família da Capital, nos autos da
“Ação de Divórcio Litigioso”, ajuizada pelo ora apelado. 

O Magistrado a quo julgou procedente o pedido contido na peça inaugural,
para decretar o divórcio de Lúcio Flávio Barbosa de Andrade e Maria da Conceição Nóbrega de
Andrade,  declarando  dissolvida  a  sociedade  conjugal  existente  entre  ambos,  fazendo  cessar  o
regime matrimonial de vens e pondo termo ao casamento; e, com fundamento na Lei nº 6.478/68,
arbitrou à título de pensão alimentícia, em favor da promovida, o percentual de 20% (vinte por
cento) dos rendimentos do autor, a ser transferido para sua titularidade. O cônjuge varoa voltará a
usar o nome de solteira. Em face da sucumbência recíproca, custas processuais e honorários de
sucumbência fora rateados, ficando suspensos em face do benefício da gratuidade judiciária.

Às fls. 663/672, a parte promovida opôs embargos de declaração a fim de
ser sanada a omissão no julgado, fazendo esclarecer que cabe ao promovente prover os alimentos no
percentual de 20% (vinte por cento), bem como a obscuridade, para que seja oficiado ao órgão
empregador do promovente o teor da decisão ora embargada. Em juízo de retratação requereu o



suprimento da omissão quanto aos bens a serem partilhados, advindos da sociedade conjugal.

O  juízo  monocrático  acolheu  os  embargos  para  saná-lo,  sem,  contudo,
imprimir efeito modificativo ao julgado.

Irresignada com o teor da decisão, a promovido interpôs Apelação Cível, fls.
677/92,  relatando  as  dificuldades  sofridas  durante  a  união,  como  infidelidade  e  agressões,
acarretando na perda de sua saúde. Alegou que o Juízo de 1ª instância quedou-se inerte quanto a
partilha  de  bens,  apesar  da  interposição  dos  Embargos  de  Declaração  alegando  a  omissão  no
julgado. Pleiteou a reforma da sentença no sentido de aumentar o valor da pensão de 20% (vinte por
cento) para o o valor de 35% (trinta e cinco por cento), do valor dos vencimentos do recorrido. 

Contrarrazões, fls. 698702.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  714/717,  indicou  pela  nulidade  da
sentença, a ser declarada de ofício, eis que citra petita, devendo ser imediatamente desconstituída,
com o processo regressando à origem, a fim de que outra seja prolada, desta feita com apreciação
do ponto saliente não examinado.

É o relatório.

Decido.

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
com partilha dos bens e fixação de alimentos. Contudo, a despeito dos pedidos, o julgamento a quo
apenas examinou a pretensão relativa ao divórcio e fixou os alimentos, sem, entretanto, apreciar o
pedido relativo à partilha dos bens. 

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 e fixação de alimentos. 

Nesse contexto, não é razoável que o magistrado decrete, tão somente, o
divórcio e fixe os alimentos, sem, contudo, resolver a questão relativa à partilha dos bens, 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  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; Apelação Cível nº 0005686-10.2011.815.2001 4 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. Observa-se que a promovida, às
fls.499/503,  pugnou  pela  partilha  de  bens  imóveis  existentes  em razão  de  herança  deixada  ao
promovente.  Do  mesmo  modo,  o  recorrido  postulou  pela  realização  de  partilha  de  bens  a
inventariar, procedendo-se o registro do percentual de cada um dos litigantes, conforme se vê às fls.
551.



Por fim, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA para
para anular a sentença, com base no art.557, §1º-A do CPC/731, vigente à época da publicação da
sentença e da interposição do recurso apelatório2.

 
P. I.

João Pessoa, 15 de junho de 2016. 
                                

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

Relator

1 Se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso.

2  Art. 14.   A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma
revogada. 


