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A C Ó R D Ã O
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APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE  INDENIZAÇÃO  POR 
DANOS MORAIS, MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E 
DANO  ESTÉTICO.  PRELIMINAR  SUSCITADA. 
PEDIDOS  DIVERSOS   FORMULADOS  NA  INICIAL. 
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE TODOS OS PLEITOS PELO 
JUÍZO  A  QUO.  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL 
INCOMPLETA. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE 
ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. RETORNO DOS AUTOS 
À  ORIGEM.  IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO 
PELO  TRIBUNAL,  SOB  PENA  DE  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

-  A  sentença  que  não  enfrenta  todos  os  pedidos 
formulados na petição inicial deve ser desconstituída para 
que outra em seu lugar seja proferida.

− Não cabe ao órgão de 2º grau de jurisdição decidir 
questões  que  não  tenham sido  alvo  de  apreciação  pela 
instância originária, sob pena de supressão de instância.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
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referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, em  acolher  a 
preliminar de sentença citra petita, para declarar sua nulidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  Ana  Carla 
Martins  Palmeira contra  sentença  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  Cível 
Comarca da Capital, fls. 199/208, nos autos da Ação de Indenização por Danos 
Morais,  Materiais,  Lucros  Cessantes  e  Dano  Estético  por  ela  ajuizada  em 
desfavor de Rosângela Maria Ramalho Romualdo e Renata Ramalho Siqueira 
(litisdenunciada), julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  inicial  nos 
seguintes termos:

“Isto  posto,  atendendo  ao  mais  que  dos  autos  consta  e, 

princípios de direito atinentes à espécie, rejeitada a preliminar 
suscitada,  ACOLHO PARCIALMENTE o pedido inicial,  com 

fundamento no artigo 186, do Código Civil/2002 c/c art. 269, I 
do  CPC,  para  impor  às  demandadas,  ROSÂNEGLA MARIA 

RAMALHO ROMUALDO E RENATA RAMALHO SIQUEIRA, 
solidariamente, a obrigação de pagar à autora indenização no 

valor de R$ 300,00 (trezentos  reais), por lucros cessantes, e R$ 
2.000,00 (dois mil reais), por danos morais, totalizando assim a 

quantia de R$ 2.300,00 (dois mil e trezentos reais).”

Em  suas  razões  recursais,  às  fls.  211/229,  a  apelante 
ressalta inicialmente que a sentença apenas se pronunciou sobre o dano moral e 
os  lucros  cessantes,  “quedando-se  inerte  quanto  ao  arbitramento  de  danos 
materiais e estéticos”.

Afirma  que  o  acervo  probatório  atesta  que  a 
responsabilidade pelo acidente narrado nos autos foi única e exclusivamente da 
segunda apelada que, a despeito, dirigia sem portar carteira de motorista, em 
situação de irregularidade e periculosidade aos transeuntes e motoristas que 
trafegavam pelo local.
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Assevera, assim, que o decisum carece de reforma tanto no 
que  concerne  ao  pronunciamento  acerca  dos  danos  materiais  e  estéticos 
suportados, quanto no que tange à majoração dos danos morais, em razão do 
acervo probatório constante nos autos.

Alega ainda que resta patente a necessidade de majoração 
dos danos morais arbitrados no valor de R$ 2000,00 (dois mil reais) e concessão 
de indenização por danos estéticos, ante a angústia e preocupação geradas pela 
conduta lesiva das apeladas.

Assegura que os danos materiais  devem ser  fixados no 
valor de R$ 11.557,33 (onze mil quinhentos e cinquenta e sete reais e trinta e três 
centavos), de acordo com a prova dos autos.

Pugna,  por  fim,  pelo  provimento  do  apelo,  para  que  a 
sentença seja reformada no tocante à majoração dos danos morais, concessão de 
indenização pelos danos estéticos e materiais, mantendo-se o valor arbitrado a 
título de lucros cessantes.

Contrarrazões  nas  quais  as  apeladas  pugnaram  pelo 
desprovimento do apelo, fls. 249/255.

A Procuradoria  de  Justiça  opina  preliminarmente  pela 
anulação da sentença, por restar configurado o error in procedendo (citra petita) e, 
no mérito, indica que o feito retome o seu caminho natural, fls. 260/263.

É o relatório.

V O T O

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  – 
Relatora

A autora/apelante suscitou preliminarmente que o juízo a  
quo não apreciou todos os pedidos formulados na exordial.

De fato, preliminarmente, é de se anular a decisão de fls. 
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199/208, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, por esta ser citra  
petita, ante a não apreciação de todos os pleitos formulados pela autora da ação.

Depreende-se  da  leitura  da  petição  inicial  que  a 
promovente, ora apelante, formulou como pedido principal:

“d)  Seja a ação julgada procedente,  condenado-se a promovida em 
INDENIZAR  os  DANOS  MORAIS,  MATERIAIS,  ESTÉTICOS  E 
LUCROS CESSANTES tendo os últimos como parâmetro, os valores 
consignados nos recibos e comprovantes anexados à presente, DANO 
MORAL   a  ser  arbitrado  por  Vossa  Excelência,  honorários 
sucumbenciais,  custas  processuais,  despesas  processuais  e  demais 
consectários”. 
(...)”

O juízo  a quo,  por seu turno, parcialmente procedente o 
pleito exordial, no entanto,  só fez referência aos danos materiais (2.a), danos 
morais (2.b) e lucros cessantes (2.c),  não fazendo qualquer menção aos danos 
alegados estéticos suportados pela autora.  

Assim,  analisando  detidamente  a  decisão  primeva, 
observo  que  o  juízo  de  1º  grau  apreciou  apenas  três  dos  quatro  pedidos 
formulados na exordial (relativos aos danos materiais (2.a), danos morais (2.b) 
e lucros cessantes (2.c)), deixando de se pronunciar sobre o pleito  relativo aos 
danos estéticos.

Inarredável, pois, a conclusão de que, na medida em que 
existe um poder-dever da autoridade jurisdicional de responder ao pedido feito 
pela parte, não estará ele cumprido, totalmente, se o juiz deixar de resolver o 
que foi pedido, evidenciando o seu caráter citra petita.

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

Como a prestação jurisdicional foi incompleta, caracteriza-
se  a  decisão  citra  petita, autorizando,  desta  forma,  este  órgão  judicial 
reconhecer,  inclusive,  de  ofício  o  error  in  procedendo e  anular  a  sentença 
hostilizada.

Neste sentido, colaciono recentes decisões desta Corte de 
Justiça e de outros tribunais pátrios:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  REVISIONAL C/C  DECLARATÓRIA 
DE  INDÉBITO  COM  PEDIDO  DE  TUTELA  ANTECIPADA. 
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DECISUM  QUE 
JULGA  PARTE  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS  PELO  AUTOR, 
REFERENTES À CAPITALIZAÇÃO DE JUROS E À REPETIÇÃO DO 
INDÉBITO.  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  INCOMPLETA. 
DECISÃO  CITRA  PETITA.  CARACTERIZAÇÃO.  NULIDADE 
ABSOLUTA.  ACOLHIMENTO  DA  PRELIMINAR. 
IMPOSSIBILIDADE  DE  APRECIAÇÃO  PELO  TRIBUNAL,  SOB 
PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RETORNO DOS AUTOS À 
ORIGEM. Deixando a sentença de analisar pedido expresso do autor 
ou  do  réu.  Seja  para  acolhê-lo  ou  desacolhê-lo,  estará  negando 
prestação  jurisdicional  à  parte  e  violando a  legislação processual 
vigente, incorrendo em flagrante nulidade. Não cabe ao órgão de 2º 
grau de jurisdição decidir questões que não tenham sido alvo de 
apreciação  pela  instância  originária,  sob  pena  de  supressão  de 
instância. (…). (TJPB; AC 0082943-77.2012.815.2001; Terceira Câmara 
Especializada Cível; Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 
17/06/2014; Pág. 14) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA. 
OCORRÊNCIA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA, 
ACOLHIDA. SENTENÇA CASSADA. A sentença que não esgota a 
prestação jurisdicional e, via de consequência, não aprecia todas as 
questões  de  fato  e  de  direito  levantadas  pelas  partes,  é  ato 
processual nulo, face ao disposto no art. 458, do Código de Processo 
Civil.  Preliminar  de  nulidade  da  sentença,  por  vício  citra  petita, 
acolhida. Sentença cassada. (TJMG; APCV 1.0701.09.287139-4/001; Rel. 
Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 11/06/2014; DJEMG 18/06/2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. SENTENÇA QUE NÃO 
ANALISA  TODOS  OS  PEDIDOS.  DECISÃO  CITRA  PETITA. 
DESCONSTITUIÇÃO. Não analisados todos os pedidos formuladas 
na petição inicial, a  sentença configura-se citra petita, devendo ser 
desconstituída  para  complementação  do  julgamento,  o  que  não 
pode ocorrer na via da apelação, sob pena de supressão de um grau 
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de jurisdição. Precedentes do STJ e desta corte. Preliminar do apelo 
acolhida. Sentença desconstituída. (TJRS; AC 87774-73.2014.8.21.7000; 
Porto Alegre; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Leonel Pires Ohlweiler; 
Julg. 29/05/2014; DJERS 24/06/2014) 

No que se refere à análise do pleito pelo Tribunal, não cabe 
ao órgão de 2º grau de jurisdição decidir questões que não tenham sido alvo de 
apreciação pela instância originária, sob pena de supressão de instância, uma 
vez que o Juízo monocrático nada dispôs acerca dos referidos pedidos. Senão 
vejamos:

APELAÇÃO.  EMBARGOS  MONITÓRIOS.  REVISÃO  DE 
CLÁUSULAS  DE  CÉDULA  DE  CRÉDITO  BANCÁRIO. 
PRONUNCIAMENTO  JUDICIAL LIMITADO  À  CAPITALIZAÇÃO 
DE JUROS.  SENTENÇA CITRA PETITA.  RECONHECIMENTO DE 
OFÍCIO.  NULIDADE.  REMESSA DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA 
PROLAÇÃO  DE  NOVO  DECISÓRIO.  APELO  PREJUDICADO.  A 
ausência de pronunciamento judicial sobre pedido expresso contido 
na petição inicial impõe a declaração de nulidade da sentença por ser 
citra petita, não se aplicando o art. 515, §1º, do CPC, que incide, tão 
somente,  nos casos em que se  está  diante  de um exame,  embora 
existente,  imperfeito  ou  incompleto  de  uma  questão.  (TJPB;  AC 
0201342-54.2012.815.0000;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel. 
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 10/06/2014; Pág. 25) 

SENTENÇA  CITRA PETITA.  NULIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CORREÇÃO  EM  SEDE  RECURSAL.  SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA.  A  sentença  hostilizada  deixou  de  analisar  o 
pedido de emenda à exordial. Conforme entendimento desta Câmara 
Cível, a sentença citra petita, ou seja, aquela que não examina todas 
as  questões  suscitadas  pelas  partes,  é  nula,  não  podendo  a 
irregularidade  ser  sanada  em  segunda  instância,  sob  pena  de 
configurar supressão de um dos graus de jurisdição, o que é vedado. 
Recurso  de  apelação  da  parte  autora  provido.  Sentença 
desconstituída.  Prejudicada  a  análise  do  recurso  do  réu.  Unânime. 
(TJRS; AC 137203-09.2014.8.21.7000; Viamão; Segunda Câmara Cível; 
Rel.  Des.  João  Barcelos  de  Souza  Junior;  Julg.  11/06/2014;  DJERS 
24/06/2014) 

Com  essas  considerações, ACOLHO  A  PRELIMINAR 
SUSCITADA PARA DECLARAR NULA A SENTENÇA POR ESTAR CITRA 
PETITA, determinando o retorno dos  autos ao Juízo a quo para que outra seja 
prolatada, evitando, desta forma, a supressão de instância.

É como voto.
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Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 26 de 
agosto de 2014, conforme Certidão do julgamento de f. 287. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz 
convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides) eo 
Exmo. Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Sr. Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.  

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 28 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                      Relatora
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