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APELADOS    : Os mesmos

APELAÇÕES.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  SUPOSTA  NECESSIDADE  DE
PERÍCIA.  PARTE  QUE  OPTA  APENAS  PELA  PROVA  ORAL.
ÔNUS DO AUTOR.  REJEIÇÃO.  PRELIMINAR DE NULIDADE
DA  SENTENÇA.  OMISSÃO  QUANTO  A  UM  DOS  PEDIDOS.
NÃO  ENFRENTAMENTO  DAQUELE  RELATIVO  A  LUCROS
CESSANTES. DECISÃO CITRA PETITA. INFRAÇÃO AOS ARTS.
128 E 460 DO CÓDIGO DE RITOS. NULIDADE RECONHECIDA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  DEMAIS
QUESTÕES  E  RECURSO  DO  RÉU  (1ª  APELAÇÃO)
PREJUDICADOS. SEGUIMENTO NEGADO.

-  O autor  fixa  os  limites  da  lide  na  petição  inicial,  cabendo  ao
magistrado 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,  respectivamente.  A
decisão que decide aquém do pedido é passível de nulidade e não
de  simples  reforma,  sob  pena  de  supressão  de  instância.  Na
hipótese,  vê-se  que  não  há  manifestação  explícita  ou  implícita
sobre uma das questões  levadas  a  juízo,  qual  seja,  o  pedido de
recomposição dos valores que a recorrente deixou de ganhar com
seu trabalho durante o tempo que se recuperava da cirurgia que
culminou com a  extração  do  baço,  estando esta  Corte,  portanto,
impedida de se pronunciar sobre o tema, sob pena de supressão de
instância.  Nulidade  reconhecida  de  ofício,  causando  a
prejudicialidade  do  recurso  e  a  consequente  negativa  de
seguimento (caput do art. 557 do CPC).



Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais,
materiais e lucros cessantes proposta por  Maria Rosa Amaral Silva em face da Empresa
Nacional de Passageiros Ltda.

Na  sentença,  o  magistrado  condenou  a  ré  a  pagar  a  autora
indenização por danos morais  no importe de R$ 20.000,00 (vinte mil  reais),  corrigidos
monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença, com incidência de juros de mora
de  1%  (um  por  cento),  a  partir  da  citação.  Rejeitou,  por  outro  lado,  o  pedido  de
indenização por danos materiais e de lucros cessantes, diante da ausência de provas.

Inconformados,  ambos  os  litigantes  interpuseram  recursos.  A
Empresa Nacional de Passageiros Ltda apela aduzindo que “não concorreu com culpa ou
dolo para o evento que resultou na queda da apelada, no interior do ônibus”.

Sustenta que a autora teria se desequilibrado em um momento de
distração, caindo do assento onde estava, de forma que não há imperícia ou imprudência a
ser atribuída ao condutor do veículo e, por consequência, à empresa.

De outro lado, combate o valor arbitrado na sentença, apontando-o
como  exorbitante.  Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  que  seja
reformada a  sentença  e  julgados  improcedentes  os  pedidos,  ou,  acaso  não seja  esse  o
entendimento da Corte, pede a redução da indenização para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A autora, por sua vez, aduz que o magistrado não poderia ter negado
a  pretensão  dos  lucros  cessantes  sem  determinar  a  produção  da  prova  pericial,
instrumento, segundo defende, apto a provar sua incapacidade laboral.  Por esta razão,
afirma ser nula a sentença, por cerceamento de defesa.

Mais adiante, aponta que a sentença também não teria enfrentado o
pedido relativo aos  lucros  cessantes,  daí  porque seria  citra  petita  e,  por consequência,
nula.todas as questões postas na apelação, de modo que estaria eivada de vício.

No  mérito,  alega  que  logrou  demonstrar  a  incapacidade  para  o
exercício  de  atividades  remuneradas  desde  a  data  do  acidente,  o  que  autorizaria  o
acolhimento dos lucros cessantes. Nesta particular, afirma que trabalhava como lavadeira
e costureira para manter sua família, razão pela qual a empresa recorrida.

De  outro  lado,  argumenta  ser  devida  indenização  pelas  despesas
com o tratamento de saúde, conforme recibos e notas fiscais juntadas aos autos, além de
atacar o valor arbitrado a título de danos morais, indicando-o como insignificante.

Por  fim,  pede  o  acolhimento  das  preliminares  ou,  ainda,  o
provimento do recurso para condenar a empresa recorrida a pagar indenização por danos



materiais,  lucros cessantes,  bem assim para majorar  o valor  da indenização por danos
morais, além de alterar o termo inicial para a atualização monetária e os juros de mora.

Contrarrazões  de  ambas  as  partes  pedindo  o  desprovimento  dos
recursos.

É o relatório. Decido.

Antes de examinar os recursos, necessário esclarecer que a demanda
foi proposta após acidente de que foi vítima a autora,  quando fazia uso de transporte
público coletivo em veículo da empresa ré. 

Segundo  colhe-se  dos  autos,  durante  uma  manobra  do  ônibus  a
autora teria sido jogada de um lado para o outro do ônibus, vindo a fraturar duas costelas
e a lesionar o baço de forma grave, sendo obrigada a retirar o órgão. 

Ventila a recorrente preliminar de cerceamento de defesa. Segundo
alega,  o  magistrado  indeferiu  o  pedido  de  lucros  cessantes  sem antes  providenciar  a
realização de perícia, a fim de verificar, efetivamente, sua incapacidade laboral.

A  preliminar  não  merece  acolhida.  É  que  embora  alegue  a
necessidade da realização de perícia e a impossibilidade de julgamento antecipado da lide,
a  recorrente  quedou-se  inerte  quanto  intimada  para  apontar  as  provas  que  desejava
produzir.

A ausência  de  manifestação quanto  à  intimação não é  compatível
com a alegação de nulidade, já que teve a oportunidade de pedir a produção da prova
pericial e não o fez, no momento oportuno. 

De outro lado, o magistrado julga com os elementos disponíveis nos
autos, cabendo à parte autora, nos termos do art. 333, I, do CPC, o ônus da prova dos fatos
constitutivos do direito pretendido. No caso, reitere-se, a autora optou apenas pela prova
testemunhal, dispensando, pois, a perícia. Diante de tal cenário, creio não haver nulidade a
ser reconhecida, daí porque rejeito a preliminar.

Quanto à alegação de que a sentença não teria enfrentado o pedido
de  lucros  cessantes,  creio  que  assiste  razão  à  recorrente.  Observe-se  que  embora  o
magistrado  tenha  se  debruçado  sobre  os  pedidos  de  danos  materiais  e  sobre  a
incapacidade laborativa da recorrente após a convalidação dos ferimentos causados pelo
acidente, deixou de se pronunciar sobre o período em que a autora permaneceu, por força
de recomendação médica (fls. 61/62), impedida de realizar atividade laborativa, no caso,
lavar roupas e costurar.

Neste ponto,  relevante distinguir o pedido de lucros cessantes  do
pensionamento, este último abordado na sentença. No primeiro, a recorrente pretende ser



ressarcida pelo que deixou de perceber com a atividade que realizava no período entre o
acidente  e  a  suposta  recuperação.  O  segundo,  diz  respeito  ao  pensionamento  após  a
convalidação dos ferimentos, por suposta incapacidade laborativa.

Ora,  na  hipótese,  vê-se  que  não  há  manifestação  explícita  ou
implícita sobre uma das questões levadas a juízo, qual seja, o pedido de recomposição dos
valores  que a  recorrente deixou de ganhar com seu trabalho durante o  tempo que se
recuperava da cirurgia que culminou com a extração do baço, estando esta Corte, portanto,
impedida de se pronunciar sobre o tema, sob pena de supressão de instância. 

Como  se  sabe,  o  autor  fixa  os  limites  da  lide  na  petição  inicial,
cabendo ao  magistrado  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,
respectivamente.

Corroborando  tal  entendimento,  colaciono  precedente  da  Corte
Superior de Justiça que se amolda ao caso vertente:

 “[...]. 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, penso que é nula a sentença proferida pelo MM. Juízo a
quo, em razão da falta de análise de pedido feito na exordial referente à obrigação de não
fazer.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DE HORAS EXTRAS
E  DA  FUNÇÃO  GRATIFICADA  AOS  VENCIMENTOS.
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  CITRA
PETITA. IMPROCEDÊNCIA APENAS DE UM PEDIDO.  FALTA
DE  ANÁLISE  DOS  DEMAIS  CONTIDOS  DA  INICIAL.
DECISÃO  PADECENDO  DE  INCONTORNÁVEL  VÍCIO  DE

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



NULIDADE  ABSOLUTA,  NÃO  PODENDO  O  ÓRGÃO  AD
QUEM APRECIÁ-LOS, PENA DE SUPRESSÃO DE UM GRAU DE
JURISDIÇÃO. SENTENÇA ANULADA, DE OFÍCIO.  RECURSO
PREJUDICADO.” (Apelação Cível Nº 70010273027, Terceira Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Ari Azambuja Ramos,
Julgado em 23/12/2004)

“APELAÇÃO.  AÇÃO  REVISIONAL  PROCEDENTE  EM  PARTE.
CONTRATO  DE  ABERTURA  DE  CRÉDITO  EM  CONTA
CORRENTE,  CONTRATO  DE  EMPRÉSTIMO  DECISÃO  QUE
ANALISA O PLEITO REVISIONAL APENAS EM RELAÇÃO A
ALGUNS  CONTRATOS,  DEIXANDO  DE  APRECIAR  OS
DEMAIS FIRMADOS ENTRE AS PARTES.  FALTA DE ANÁLISE
DA  APLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR  EM  RELAÇÃO  AOS  AUTORES. PESSOA
FÍSICA.  SENTENÇA  AQUÉM  DO  PEDIDO  (CITRA  PETITA).
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NULIDADE DECRETADA DE
OFÍCIO.  SENTENÇA  CASSADA.  RECURSO  PREJUDICADO.”
(TJPR  -  AC  7020040  PR  0702004-0  –  Relator(a):  Laertes  Ferreira
Gomes – Julgamento: 13/04/2011 - Órgão Julgador: 14ª Câmara Cível)

Por tais motivos, afasto a preliminar de cerceamento de defesa, ao
tempo em que acolho a preliminar de sentença citra petita, anulando-a e determinando o
retorno  dos  autos  para  que  o  magistrado  enfrente  a  questão  posta  na  petição  inicial.
Prejudicadas as demais questões ventiladas no recurso e a 1ª apelação, manejada pelo réu,
nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 29 de agosto de 2014.

     Miguel de Britto Lyra Filho
            Juiz Convocado
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