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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA.
SENTENÇA  CITRA  PETITA.  NULIDADE.  NÃO
CONHECIMENTO  DO  APELO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA.

- A sentença  citra petita é exatamente aquela
em  que  o  juiz  deixou  de  examinar  algum  ponto
proposto  pela  parte.  Humberto  Theodoro  Júnior
ensina que a sentença não se encontra eivada de
nulidade quando o exame de uma questão é feito de
maneira incompleta ou imperfeita pelo magistrado de
primeiro  grau,  sendo  possível  ao  Tribunal,  nesse
caso, completar tal exame, em face do art. 1.013, §
1º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, NÃO CONHECER o Apelo e, de ofício, ANULAR a
Sentença, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 62.

                          RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta por  Marcos Aurélio  da

Silva Aires contra Sentença de fl. 26, nos autos da Ação Ordinária, que julgou

extinto sem resolução do mérito o pedido da inicial, pela carência de ação.

Em  suas  razões  (fls.  29/34),  o  Apelante  requer  a  reforma

integral da Sentença, para dar provimento ao presente recurso para reconhecer

o erro de julgamento e, assim, afastar a extinção da demanda por carência de
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ação e, se aplicada a técnica de julgamento do §3º do art. 515 do CPC, julgar

procedente  a  ação  proposta  perante  o  juízo  a  quo,  condenando  a  parte

Recorrida  no  pagamento  de  indenização  por  danos  morais  em valor  a  ser

arbitrado por este órgão julgador.

Não foram apresentadas Contrarrazões, conforme fl. 49.

No parecer de fls. 54/56, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

prosseguimento sem manifestação sobre o mérito.

É o relatório. 

VOTO

Cumpre-me,  por  dever  de  ofício,  analisar  primeiramente  as

questões atinentes a matéria de ordem pública, em face do efeito translativo,

que remete a esta Corte de Justiça a verificação de todas essas questões.

Sendo assim, trago à colação o art. 141 do Código de Processo

Civil,  que  determina:  “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.”

Esta norma contém o princípio da congruência, segundo o qual a

sentença deve estar em harmonia com o pedido, ou seja, deve limitar-se ao

que o Autor,  qualitativa e quantitativamente,  requereu quando ingressou em

juízo, não podendo ir além do pedido nem deixar de apreciar os requerimentos

por ele formulados.

No caso vertente, percebe-se que a decisão, proferida pelo titular

da 3ª Vara da Comarca de Cabedelo,  merece reparo,  eis  que julgou  “citra

petita”, deixando de apreciar todos os pedidos contidos na inicial.

Ao  sentenciar  o  feito,  o  Juiz  limitou-se  a  declarar  a  perda  de

objeto da presente ação, aduzindo que o promovente não se deu conta de que

já  existia  sentença  proferida  na  Execução  Fiscal  nº  0001375-

81.2003.815.0731,  datada  de  06.04.2015,  diante  do  reconhecimento  da

decadência do crédito tributário.
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Contudo, compulsando os autos, verifica-se que existem diversos

outros pedidos relacionados a tal Execução Fiscal, incluindo levantamento de

penhora e indenização por danos morais (fls. 14/15).

Ora,  em  obediência  ao  artigo  retro  citado,  o  julgador  tem  a

obrigação de apreciar todos os pedidos formulados pelo Autor, fundamentando,

ainda que de forma sucinta, as razões de sua convicção. Não o fazendo em

relação  ao  menos  a  um  dos  pedidos,  a  decisão  encontra-se  eivada  de

nulidade, por ser citra petita. 

A sentença citra petita é exatamente aquela em que o juiz deixou

de  examinar  algum  ponto  proposto  pela  parte.  Humberto  Theodoro  Júnior

ensina que a sentença não se encontra eivada de nulidade quando o exame de

uma questão é feito de maneira incompleta ou imperfeita pelo magistrado de

primeiro grau, sendo possível ao Tribunal, nesse caso, completar tal exame,

em face do art. 1.013, § 1º do CPC. 

É vedado, todavia, ao órgão de segundo grau apreciar questão

sobre  a  qual  o  magistrado  a quo sequer  se  pronunciou na  sentença,  nem

mesmo de maneira implícita, sob pena de supressão de instância. Impõe-se,

portanto,  o  reconhecimento  da  nulidade  da  sentença  vergastada,  para  que

outra  seja  prolatada  com o  exame  de  todas  as  questões  suscitadas  pelas

partes.

Sobre o assunto, Humberto Theodoro Júnior pontifica:

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.  (Curso de Processo Civil.  Rio de Janeiro: Forense,
2005, pp. 471s)

Nesse mesmo norte é o entendimento jurisprudencial:

Em havendo pedidos cumulados, deverão todos ser apreciados
na sentença. Não o fazendo, estará o juiz decidindo citra petita,
decisão esta inadmissível. (JTACivSP 104/304)

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  IPTU.  SENTENÇA
CITRA  PETITA.  ANULAÇÃO  DO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM
MANTIDA.  1.  Considera-se  citra  petita  a  sentença  que  não
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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. (STJ – REsp 686.961/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, 2ª T,
DJ 16.05.2006, p. 205)

Ressalta-se,  por  oportuno,  que  a  lide  necessita  de  maiores

incursões.  A meu  sentir,  não  houve  exaustão  na  instrução  processual.  É

recomendável, inclusive, que se proceda à produção de outras provas, para se

poder constatar, de formal mais prudente, a real verdade dos fatos.

Assim, amparado em tais razões, por ser questão de ordem

pública,  DECLARO A  NULIDADE da  Sentença,  por  ser  citra  petita,

determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que outra seja

proferida em seu lugar, restando prejudicada a análise do Apelo.

 É o voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Doutor  Aluízio  Bezerra  Filho  (Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Des. Leandro dos Santos), os Excelentíssimos Desembargadores
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dra. Ana Candida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 21 de junho de 2016.

Juiz convocado ALUÍZIO BEZERRA FILHO
   Relator
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