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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL -  APELAÇÃO CÍVEL – PEDIDO 
DE DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO 
NÃO  APRECIADO  PELO  JUIZ  DE  1º  GRAU  - 
QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA: SENTENÇA CITRA 
PETITA -  ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE -  RETORNO 
DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA QUE NOVA 
DECISÃO  SEJA  PROFERIDA  – RECURSO 
APELATÓRIO NÃO CONHECIDO.

− A decisão  citra  petita é  nula,  porquanto  não 
houve  por  parte  do  julgador  a  quo decisão  sobre 
matéria alegada pelas partes.

VISTOS,

Trata-se de  Apelação cível,  interposta pela  Energisa Paraíba – 
Distribuidora  de  Energia  S/A,  em face  da  sentença fls.  305/311,  que julgou 
procedente o pedido inicial, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de 
Débito c/c Indenização por Danos Morais e Antecipação de Tutela, movida por 
Domingos Sávio Ramos de Oliveira Cavalcanti – FI em face da recorrente.

Na  exordial,  o  apelado  aduz  que  foi  surpreendido  com  uma 
intimação da Delegacia de Polícia, sob acusação de prática de crime de furto 
de energia elétrica de sua unidade consumidora,  firmada pela apelante,  em 
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decorrência desvio nos bornes do medidor de energia.

Sustenta que foi denunciado pela prática de furto e a ação penal 
foi arquivada após transação penal.

Em  razão  disso,  pugnou  pela  desconstituição  do  débito 
imputado, bem assim a condenação da concessionária ré no pagamento de 
danos morais.

Antecipação de tutela deferida (fls. 116/118).

Contestação  apresentada  às  fls.  144/168,  aduzindo  que  foi 
constatada irregularidade no aparelho de mensuração, ocorrendo um desvio de 
energia  na  unidade  consumidora,  que  beneficiava  a  mesma,  ficando 
caracterizada a fraude. Aduz que adotou todos os procedimentos legais e que o 
cálculo da recuperação de consumo foi elaborado de acordo com os critérios 
determinados pelo art. 72 da Resolução 456/00 da ANEEL, e, portanto, nada 
tem de abusivo. Pugnou, ao final, pela total improcedência do pedido.

Impugnação à contestação (fls. 245/249).

Sentença às fls. 305/311 julgando procedente o pedido inicial, 
cuja parte dispositiva ficou assim redigida:

[…] Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e 
princípios  de  direitos  atinentes  à  espécie,  rejeitada  a 
preliminar  ventilada,   ACOLHO  o  pedido  inicial,  nos 
termos do art. 269, I, do CPC c/c art. 944, parágrafo único 
do CC c/c art. 186 e 927, ambos do Código Civil c/c art. 5º, 
X,  da CF/88 e jurisprudência pátria,  para CONDENAR a 
promovida  ENERGISA  PARAÍBA  DISTRIBUIDORA  DE 
ENERGIA S/A,  pagar  ao  promovente,  a  título  de  danos 
morais,  a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), […]

Irresignada,  a  Energisa  interpôs  recurso  de  apelação  às  fls. 
321/340, aduzindo que a sentença foi equivocada, vez que houve a fraude no 
sistema de medição de energia da unidade consumidora da apelada. Sustenta 
ter seguido todas as normas de condutas estabelecidas pela ANEEL, devendo 
prevalecer  o  cálculo  da  recuperação  de  consumo  foi  elaborado.  Insurge-se 
contra a condenação em danos morais, alegando não estarem presentes os 
requisitos para sua configuração. Pugnou  pela reforma da sentença para julgar 
totalmente  improcedente  a  ação  ou,  em caso  contrário,  pela  minoração  da 
verba indenizatória fixada pelo Juízo a quo.

Contrarrazões  (fls.  344/350),  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença vergastada.

Apelação Cível nº 0060135-88.2006.815.2001                                                                 2



A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer de fls. 
319/324 pugnou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO

DA  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA:  SENTENÇA  CITRA 
PETITA.

Compulsando-se os autos,  verifica-se que o Magistrado de 1º 
grau  não  apreciou  o  pedido  de  declaração  de  inexigibilidade  do  débito 
decorrente  da  recuperação de  consumo pela  parte  autora,  sendo,  portanto, 
passível de nulidade, vez que se trata de sentença citra petita. 

Com efeito, consta da exordial (item “d”, primeira parte, fl.  17) 
pedido da parte autora nos seguintes termos:

[…]  d)  ao  final,  seja  julgado  totalmente  procedente  o 
pedido  inicial  para  declarar  inexistente  o  débito  já 
descrito,  decorrente  de  alegada  recuperação  de 
consumo,  bem como pela condenação da promovida ao 
pagamento de danos morais em quantum a ser arbitrado 
por este douto juízo. (grifos acrescidos).

Já o dispositivo da Sentença às fls. 305/311 julgando procedente 
o pedido inicial, ficou assim redigida:

[…] Isto posto, atendendo ao mais que dos autos consta e 
princípios  de  direitos  atinentes  à  espécie,  rejeitada  a 
preliminar  ventilada,   ACOLHO  o  pedido  inicial,  nos 
termos do art. 269, I, do CPC c/c art. 944, parágrafo único 
do CC c/c art. 186 e 927, ambos do Código Civil c/c art. 5º, 
X, da CF/88 e jurisprudência pátria,  para CONDENAR a 
promovida  ENERGISA PARAÍBA DISTRIBUIDORA DE 
ENERGIA S/A, pagar ao promovente, a título de danos 
morais,  a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), […]

Nesse cenário, vejo que o juízo a quo decidiu a lide aquém dos 
limites  em que  foi  proposta,  posto  que  considerou  parcialmente  a  situação 
fática  da descrita no pedido inicial, violando, assim, o disposto nos artigos 128 
e 460 do Código de Processo Civil.

Dispõe  o  art.  128  do  CPC,  que  '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 das partes'.

Assim, considerando que a sentença não apreciou o pedido de 
indenização por  danos morais  formulado pela  parte  autora,  configura-se,  in 
casu, decisão citra petita. Portanto, nula a sentença do Juízo a quo, pois que 
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omissa a respeito de ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar. 
Nesse sentido, cito os recentes julgados do Superior Tribunal de 

Justiça:
PROCESSUAL  CIVIL.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO 
RECURSO  ESPECIAL.  INCONFORMISMO  DA  PARTE. 
RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO 
RESCISÓRIA.  ACÓRDÃO  INFRA  PETITA.  AUTOS 
DEVOLVIDOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA APRECIAÇÃO 
DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO. DECISÃO MANTIDA.

1.  Considera-se  infra  petita  a  decisão proferida aquém do 
que  foi  pedido.  No  caso  concreto,  o  Tribunal  de  origem 
analisou tão somente o pedido principal da ação rescisória, 
deixando de apreciar o pedido subsidiário.

(...)

(EDcl  no REsp 1120322/RS,  Rel.  Ministro ANTONIO CARLOS 
FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 17/06/2013)

PROCESSUAL CIVIL.  CAUSA DE  PEDIR.  NÃO  ANALISADA. 
SENTENÇA CITRA PETITA.  POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO 
PELO TRIBUNAL A QUO.

1. O juizo de origem examinou apenas uma das duas causas 
de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa aos 
artigos  128  e  460  ambos  do  CPC,  conforme  concluiu  o 
colegiado de origem.

2. A decisão recorrida está harmoniosa com o entendimento 
desta  Corte,  segundo  o  qual,  em  caso  de  sentença  citra 
petita, o Tribunal deve anulá-la, determinando que uma outra 
seja proferida.

Precedentes.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg  no  AREsp  166.848/PB,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA, 
SEGUNDA TURMA, DJe 05/03/2013) [destaques de agora]

E, também, desta Corte:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA. 
QUESTÕES  NÃO  APRECIADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO. 
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  EXAME  DA  MATÉRIA 
DIRETAMENTE  EM  2ª  INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE. 
OFENSA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 
NULIDADE  ABSOLUTA.  RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO. 
RECURSOS PREJUDICADOS.

-  Não  enfrentando  o  decisório  a  integralidade  das  questões 
postas  em juízo,  decidiu  de forma citra  petita  o  magistrado.  - 
Poderá ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença citra 
petita.

(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110445216001 - Relator 
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DES. JOSÉ RICARDO PORTO - julgado em 19/03/2013)

RECURSO  OFICIAL.  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA. 
PEDIDO  DE  DEVOLUÇÃO  DE  DESCONTOS  REALIZADOS 
SOBRE DIVERSAS VERBAS. SENTENÇA OMISSA QUANTO A 
DUAS  DELAS.  DECISÃO  CITRA  PETITA.  INFRAÇÃO  AOS 
ARTS.  128  E  460  DO  CÓDIGO  DE  RITOS.  NULIDADE 
DECRETADA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 557, § 1°- A DO 
CPC.

(...)

-  A decisão  que  decide  aquém  do  pedido  é  passível  de 
nulidade e não de simples reforma, sob pena de supressão 
de instância.

(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110510647001 - Relator 
DES. JOÃO ALVES DA SILVA - julgado em 15/03/2013)

APELAÇÃO EMBARGOS À EXECUÇÃO APONTADO EXCESSO 
-  RESTITUIÇÃO  DE  CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA 
INDEVIDAMENTE  RECOLHIDA -  SENTENÇA CITRA PETITA 
CASSAÇÃO  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL  -  APELO  PREJUDICADO  - 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

Se  da  forma  como  foi  proferido  o  julgado,  a  prestação 
jurisdicional restar prejudicada, por não ser completa, pois o 
Magistrado  não  analisou  e  enfrentou  todas  as  matérias 
apresentadas pelas partes, a sentença merece ser cassada.

(...)

(TJPB - Acórdão do processo nº 20020110326978001 - Relator 
DES. LEANDRO DOS SANTOS -  julgado em 14/03/2013) [em 
destaque]

À  vista  do  esposado,  anulo  a  sentença  recorrida,  julgando 
prejudicado o mérito do apelo.

DISPOSITIVO
Isto posto,  com fulcro no  ART. 557,  caput, do CPC, de ofício, 

ANULO a sentença recorrida por não ter sido apreciado o pedido declaração de 
inexigibilidade  do  débito  decorrente  da  recuperação  de  consumo formulado 
pela  recorrida  na  peça  exordial (item “d”,  primeira  parte  -  fl.  17)  e,  via  de 
consequência,  determinar  que  outra  seja  prolatada,  desta  vez  examinando 
todos os pedidos postos na demanda, ficando prejudicado o mérito do apelo.

P. I.
João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ, 
                          Relator 
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