
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0001200-66.2008.815.0261
Origem :  3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
Relator :  Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante :  Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A
Advogados :  Jaldemiro Rodrigues de Ataíde Júnior
Apelada :  Francisca Leite Fernandes 
Advogado :  Ailton Azevedo de Lacerda
Apelado :  Itaú Seguros S/A
Advogados : Gustavo Guimarães Lima e João Márcio Maciel da Silva

APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS
MORAIS  E  MATERAIS.  DEMANDA  NÃO
APRECIADA  QUANTO  À  LITISDENUNCIADA.
DESRESPEITO  AO  ART.  458,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVL. JULGAMENTO  CITRA PETITA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DECRETAÇÃO  DE
OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  ERROR  IN
PROCEDENDO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.  NECESSIDADE  DE
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS
AUTOS AO JUÍZO A QUO. APELO PREJUDICADO.

-  Considera-se  citra  petita  a  sentença  que deixa  de
apreciar  todo  o  pedido  expressamente  consignado
na petição inicial.
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-  É  vedado  ao  Tribunal  conhecer  diretamente  do
pedido  não  apreciado  em  primeira  instância,  sob
pena  de  violação  ao  princípio  do  duplo  grau  de
jurisdição,  devendo  ser  anulada  a  sentença  e
determinado o retorno dos autos para ser proferido
novo julgamento.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 418/441, interposta pela
Energisa Paraíba – Distribuidora de Energia S/A, desafiando sentença, fls. 388/395,
proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó que, nos autos da
Ação de  Reparação  por  Danos  Morais  e  Materiais  ajuizada  por  Francisca  Leite
Fernandes em face da ora apelante, emitiu o seguinte pronunciamento:

(…)  por  vislumbrar  a  ocorrência  de  culpa
concorrente,  hei  por  bem  fixar,  A  TÍTULO  DE
DANOS MORAIS, a indenização em R$ 20.000,00
(vinte mil reais),  ressalvando apenas meu ponto de
vista, acrescidos de juros de mora, a razão de 1% ao
mês, estes a contar do evento danoso.
Prosseguindo,  ACERCA  DOS  DANOS
MATERIAIS,  deve-se fixar a indenização por dano
material, na forma de pensão, em valor equivalente a
2/3 (dois terços) do salário-mínimo até a data em que
o  falecido  completaria  70  (setenta)  anos  de  idade,
corrigindo-se conforme a Súmula 490 do STF.
Referido  pensionamento  não  incidirá  sobre  13º
salário, férias e outras verbas salariais, visto que não
há prova nos autos de que a vítima era, ao tempo da
morte,  empregado  celetista  com  direito  a  tais
parcelas.
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Em suas razões, a recorrente pugna pela reforma da
decisão vergastada, pleiteando as seguintes insurgências: ausência de comprovação
do nexo causal e de sua culpa na ocorrência do incidente, ferindo, assim, o disposto
no  art.  333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil;  culpa  exclusiva  da  vítima  e  não
concorrente, como foi decidido em primeiro grau; alteração do percentual fixado em
honorários  advocatícios,  haja  vista  ter  decaído  de  parte  mínima;  equívoco  na
condenação da concessionária em pensão referente ao valor de 2/3 do salário mínimo,
bem como em razão da não condenação do litisdenunciado, e do arbitramento do
termo a quo dos juros de mora. Por fim, ainda pleiteia a litigância de má-fé.

Não foram ofertadas contrarrazões, conforme atesta
certidão de fl. 449.

A  Procuradoria  de  Justiça,  através  do  Dr.  José
Raimundo de Lima não se pronunciou no mérito, fls. 454/456.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Francisca Leite Fernandes ingressou com a presente
Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais  em face da  Energisa Paraíba -
Distribuidora de Energia S/A, postulando ressarcimento pela morte de seu esposo,
João Bosco Fernandes, ocorrida em 05 de fevereiro de 2006, que sofreu uma grande
descarga elétrica em fio de alte tensão no Sítio Bom Sucesso, do Município de Aguiar,
vindo a óbito por eletroplessão (choque elétrico).

A Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A,
ao contestar a demanda,  fls. 60/100, requereu a denunciação à lide da Itaú Seguros
S/A,  a  qual  foi  deferida  pelo  Magistrado  a  quo,  fl.  259,  tendo  a  litisdenunciada
ingressado no feito e oferecido defesa, fls. 263/302, rebatendo os fatos descritos na
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exordial.

O Magistrado julgou procedente a pretensão disposta
na inicial, condenando a Energisa Paraíba - Distribuidora de Energia S/A a pagar à
autora da demanda, uma indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a
título de danos morais, fixando, na esfera no dano patrimonial, uma pensão em valor
equivalente  a  2/3  (dois  terços)  do  salário-mínimo  até  a  data  em  que  o  falecido
completaria 70 (setenta) anos de idade.

Pois bem.

Diante  do  panorama  acima  apresentado,  infere-se
que  a  decisão  hostilizada  julgou  aquém  dos  limites  da  pretensão  postulada,
impossibilitando este Tribunal de prolatar decisão acerca de questão não abordada
pelo juízo de primeira instância, sob pena de assim o fazendo, ferir o princípio do
duplo grau de jurisdição. 

Dessa  forma,  tratando-se  de  decisão  citra  petita,
torna-se  imprescindível  a  declaração  de  nulidade  do  julgado,  devendo  os  autos
retornarem ao juízo de origem para a prolação de uma nova decisão. 

Nesta  mesma  linha  de  pensamento,  José  Carlos
Barbosa Moreira afirma que:

A sentença proferida ‘citra petita’ padece de ‘error in
procedendo’.  Se  não  suprida  a  falha  mediante
embargos de declaração, o caso é de anulação pelo
tribunal, com devolução ao órgão ‘a quo’, para novo
pronunciamento  (Comentários  ao  Código  de
Processo Civil, Vol. V, 9 ed., Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 443).

Deste modo,  ao decidir a lide apenas no tocante à
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concessionária de energia elétrica,  o Juiz sentenciante ofendeu as disposições  dos
arts. 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil,  ao não julgar a demanda em
relação à litisdenunciada Itaú   Seguros S/A  . Eis os preceptivos legais:

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.

E,

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.

Ademais,  impende  esclarecer  que é  imprescindível
haver  correspondência  entre  o  pedido  inaugural  e  a  sentença,  pois  não  pode  o
julgador,  ao apresentar a sua prestação jurisdicional,  oferecer à promovente coisa
diversa,  além  ou  aquém  da  pedida,  sob  pena  de  ofensa  ao  princípio  da
correlação/adstrição, ocasionando, assim, a nulidade do decisum.

Nesse  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
escólios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL.
AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  INTEGRAL  DA
MATÉRIA CONTROVERTIDA. SENTENÇA  CITRA
PETITA.  NULIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO  DE
OFÍCIO. É cediço que compete ao juiz apreciar,  na
íntegra,  a  quaestio  juris  deduzida,  cumprindo  e
esgotando  seu  ofício  jurisdicional,  sob  pena  de
acoimar  o  ato  decisório  de  citra  petita,  vício
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insanável  que enseja  sua desconstituição.  Hipótese
em que o juízo de origem, ao prolatar a sentença,
olvidou-se  de  enfrentar  as  teses  de  defesa
levantadas pela litisdenunciada na lide secundária,
mostrando-se inviável a análise de tal questão, em
respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Sentença  citra  petita. SENTENÇA
DESCONSTITUÍDA  DE  OFÍCIO.  APELOS
PREJUDICADOS. (Apelação Cível Nº 70051955813,
Décima  Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,
Relator:  Paulo  Roberto  Lessa  Franz,  Julgado  em
14/11/2012) - negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  RESPONSABILIDADE  CIVIL
SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. DENUNCIAÇÃO DA
LIDE.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
DESCONSTITUIÇÃO.  1.  A  denunciação  da  lide
constitui  uma  nova  ação  inserida  nos  autos  da
demanda  principal.  É  uma  espécie  de  ação  de
regresso antecipada e, assim, traz uma relação entre
denunciante  e  denunciado  diferente  daquela
existente  entre  autor  e  réu.  Daí  por  que  cabe  ao
julgador apreciar as questões envolvidas na relação
jurídica  entre  a  parte  denunciante  e  a  parte
denunciada,  não  sendo  possível  constar  no
dispositivo  sentencial  somente  a  procedência  ou  a
improcedência da denunciação. 2. Se o magistrado
singular não analisou as questões da denunciação à
lide, a sentença padece de nulidade absoluta,  por
citra  petita,  e  também  por  ausência  de
fundamentação (art. 93, inciso IX, CF/88). Impõe-se a
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cassação,  para  que  o  juízo  singular  enfrente,  na
totalidade,  o  mérito  dos  pedidos  constantes  da
denunciação.  SENTENÇA DESCONSTITUÍDA,  DE
OFÍCIO.  APELO  PREJUDICADO.  UNÂNIME.
(Apelação  Cível  Nº  70047981428,  Nona  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena
Medeiros  Nogueira,  Julgado  em  18/07/2012)  -
destaquei.

Demais disso, cumpre acrescentar que, por tratar-se
de sentença  citra petita,  a sua nulidade pode ser decretada, inclusive, de ofício pelo
Tribunal. 

Sob esse enfoque, julgado desta Corte de Justiça:

AGRAVO  RETIDO.  PEDIDO  DE  APRECIAÇÃO.
RATIFICADO  NAS  RAZÕES  DO  APELO.
INEXISTÊNCIA.  NÃO  CONHECIMENTO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REVISIONAL  DE
CONTRATO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E POR
DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  QUE  NÃO
JULGOU  O  PLEITO  DE  DANO  MORAL.
PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  INCOMPLETA.
DECISÃO  CITRA  PETITA.  CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  DEMANDA.
CONSUBSTANCIAÇÃO  DO  ERROR  IN
PROCEDENDO.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
SENTENÇA  NULA.  A ausência  de  formulação  de
pedido expresso, requerendo a apreciação do agravo
retido  pelo  tribunal,  inviabiliza  seu  conhecimento,
nos termos do art. 523, § 1º, do CPC. O juízo deve se
limitar  aos  estritos  termos da  petição  inicial  para

Apelação Cível nº 0001200-66.2008.815.0261                                                                                                                               7



evitar a nulidade do ato judicial, por desrespeitar o
princípio  da  demanda,  autorizando  o  órgão
julgador recursal a reconhecer o vício de ofício por
caracterizar  error  in procedendo.  (…).  (TJPB;  Proc.
001.2009.015322-0/001; Quarta Câmara Especializada
Cível;  Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;
DJPB 01/04/2013; Pág. 14) - negritei.

Ante o exposto, por se tratar de decisão citra petita  ,  
DECLARO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA, e determino o retorno
dos  autos  ao  Juízo  a  quo  para  que  outra  decisão  seja  proferida  em  seu  lugar,
enfrentando  a  integralidade  da  demanda  em  relação  aos  demandados.  Por
conseguinte, reconheço   prejudicado o recurso de apelação  .

P. I.

João Pessoa, 25 de agosto de 2014.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                Desembargador
                      Relator
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