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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação Cível  –
Ação  de  indenização  por  danos  morais,
materiais e estéticos decorrentes de acidente
de  trânsito  –  Preliminar  –  Pedido  de
denunciação  à  lide  da  seguradora  não
percebido  –  Omissão  quanto  à  apreciação
desta  matéria  ventilada  na  Contestação  –
Sentença  “citra  petita” –  Nulidade  do
“decisum” –  Necessidade  de  prolação  de
nova  decisão  –  Causa  não  madura  para
julgamento  –  Necessidade  de  instrução
processual  –  Retorno  dos  autos  ao
magistrado singular – Acolhimento – Recurso
voluntário prejudicado.

 A sentença que se omite na apreciação
de determinado pedido incorre em vício “citra
petita”, cuja consequência é a declaração de
nulidade do decisório e dos atos processuais
dele dependentes, bem como o retorno dos
autos ao Juízo  “a  quo”,  para prolatação de
novo veredicto.

 Havendo  necessidade  de  instrução
processual e dilação probatória, não pode a
causa  ser  imediatamente  julgado pelo  juízo
“ad quem”, para que não ocorra cerceamento
de defesa.
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Vistos, etc.

Trata-se de apelação cível interposta por
MIRIAN FERREIRA DE LIMA E ÍCARO FERREIRA DE LIMA em face de
JOSÉ  PEREIRA  DE  ANDRADE  SOBRINHO objetivando  reformar  a
sentença de fls.111/119 que nos autos da ação de indenização por danos
morais,  materiais  e  estéticos  decorrentes  de  acidente  de  trânsito  julgou
parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando os promovidos
à  indenização  por  danos  morais  no  valor  de  R$  15.000,00  (quinze  mil
reais), danos estéticos de 15.000,00 (quinze mil reais), danos emergentes
(ressarcimento)  em 10.800,00  (dez  mil  e  oitocentos  reais)  e,  ainda,  R$
185,00 (cento e oitenta e cinco reais) pelas despesas com tratamento e a
um  apensão  no  valor  de  um  salário-mínimo  vigente  até  o  final  da
convalescença, em decorrência de acidente de trânsito, tendo o carro do
segundo  apelante  colidido  com  a  motocicleta  do  apelado,  por  não  ter
realizado a parada obrigatória de sinalização “PARE”, ao adentrar na Av.
Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira, o que ocasionou fratura exposta
na perna direita do autor/apelado e debilidade permanente de 80% (oitenta
por cento) de tal membro. 

Nas  suas  razões,  aduz  o  apelante,  em
apertada síntese, preliminarmente, a ausência de pronunciamento acerca
da denunciação à lide da seguradora, haja vista o seguro cobrir terceiros, e,
no mérito,  assevera ser o seguro DPVAT responsável  para cobrir  danos
emergentes,  além  de  apontar  como  desproporcionais  os  demais  danos
arbitrados,  requerendo,  a  nulidade da sentença por  não ter  analisado o
pedido de denunciação à lide e, ao final, a reforma da sentença quanto aos
valores estabelecidos a título de ressarcimento (fls.148).

Contrarrazões às fls.137/141.

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo prosseguimento do recurso, sem pronunciar-se
sobre o mérito, porquanto ausente interesse público que torne necessária a
intervenção Ministerial (fl.103/106).

É o relatório.

Decido.

“Ab initio”, ressalto que o julgamento da
apelação  encontra-se  prejudicado,  uma  vez  que  da  análise  dos  autos
vislumbro  que o  magistrado  “a  quo” não  se  pronunciou  sobre  todos  os
pontos apresentados pelo réu em sua peça de resistência.

2



Apelação Cível Nº 0004186-92.2014.815.2003

É que, conforme se vê da contestação do
promovido (fls.69/75), o primeiro réu questiona não somente o cabimento
dos danos requeridos pelo autor, mas aponta a existência do contrato de
seguro  (fls.78/79)  do  automóvel  que  possui  cobertura  contra  danos
materiais,  corporais,  estéticos  e  morais,  requerendo  a  intimação  da
seguradora para que componha a presente demanda.

Ocorre  que,  ao  prolatar  a  sentença,  o
magistrado apenas se reportou à análise das preliminares levantadas pela
segunda  ré/primeira  apelante  (impugnação  ao  valor  da  causa  e
ilegitimidade passiva) e do mérito quanto ao cabimento dos danos alegados
pelo autor,  deixando de apresentar  qualquer manifestação a respeito do
pedido acima descrito,  não tendo, por conseguinte,  analisado e decidido
sobre toda a matéria que envolve a questão.

Como é cediço, todo e qualquer juiz está
adstrito a julgar as demandas nos limites em que tiverem sido propostas
(art.  141, do CPC/2015, primeira parte1),  em decorrência do princípio da
inércia da jurisdição e da tradicional regra da correlação entre o pedido e o
concedido (“judex judicare debet secundum allegata et probata partium”).

Sobre  o  “thema”,  o  insigne  mestre
Humberto Theodoro Júnior2 leciona com precisão costumeira:

“Como o juiz não pode prestar a tutela jurisdicional
senão quando requerida pela parte (art. 2º.), conclui-
se  que  o  pedido  formulado  pelo  autor  na  petição
inicial  é  a  condição  sem  a  qual  o  exercício  da
jurisdição  não  se  legitima.  Ne  procedat  iudex  ex
officio.
Como, ainda, a sentença não pode versar senão sobre
o que pleiteia o demandante, forçoso é admitir que o
pedido é também o limite da jurisdição (arts. 128 e
460).  Iudex  secundum  allegata  partium  iudicare
debet.
O primeiro  enunciado corresponde  ao  princípio  da
demanda,  que  se  inspira  na  exigência  de
imparcialidade  do  juiz,  que  restaria  comprometida
caso  pudesse  a  autoridade  judiciária  agir  por
iniciativa  própria  na  abertura  do  processo  e  na
determinação  daquilo  que  constituiria  o  objeto  da
prestação jurisdicional.

1  Art. 141. 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. 

2  In “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. I - “Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento” – 41ª. edição – Editora Forense - Rio de Janeiro - RJ - 2004 – p. 468.
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A  segunda  afirmativa  traduz  o  princípio  da
congruência entre o pedido e a sentença, que é uma
decorrência necessária a garantia do contraditório e
ampla  defesa  (CF,  art.  5º.,  LV).  É  preciso  que  o
objeto do processo fique bem claro e  preciso para
que sobre ele possa manifestar-se a defesa do réu.
Daí por que, sendo o objeto da causa do pedido do
autor, não pode o juiz decidir fora dele, sob pena de
surpreender  o  demandado  e  cercear-lhe  a  defesa,
impedindo-lhe o exercício do pleno contraditório. O
princípio da congruência, que impede o julgamento
fora  ou  além  do  pedido,  insere-se,  destarte,  no
âmbito maior do devido processo legal. O mesmo se
diz  do  princípio  da  demanda,  porque  sua
inobservância  comprometeria  a  imparcialidade,
atributo inafastável da figura do juiz natural.
Em  síntese,  o  pedido  é  a  condição  e  o  limite  da
prestação jurisdicional, de maneira que a sentença,
como resposta ao pedido, não pode ficar aquém da
questões por ele suscitadas (decisão citra petita) nem
se  situar  fora  delas  (decisão  extra  petita),  nem
tampouco  ir  além  delas  (decisão  ultra  petita).”.
(Grifei)

“In  casu”,  é  evidente  a  ocorrência  de
sentença  “citra  petita”,  pois  a  prestação  jurisdicional  foi  feita  aquém do
pleiteado pela parte demandada.

Confira-se a  jurisprudência  do  Superior
Tribunal de Justiça a respeito do tema:

“PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL
A  QUO.  ART.  535  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.
OCORRÊNCIA. MATÉRIA RELEVANTE. RETORNO
DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.1. Cuida-
se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de
origem, que não analisou a alegação de julgamento
infra petita do juízo de primeiro grau, em virtude de a
primeira  instância  não  ter  analisado  o  pedido  de
repetição do indébito realizado pelo ora recorrente. 2.
O  órgão  julgador,  ainda  que  provocado,  não  se
pronunciou a respeito  da ocorrência de julgamento
infra petita e sobre a possibilidade de reconhecimento
de  ofício.  Tal  questão  é  relevante,  haja  vista  o
entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no
sentido  de  que  "(...)  A  nulidade  da  sentença  citra
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petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal de
origem,  sendo desnecessária a prévia oposição dos
Embargos  de  Declaração.  (...)"  (AgRg  no  REsp
437.877/DF,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda
Turma,  DJe  9.3.2009).3.  É  firme  a  orientação  do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, na
hipótese  de a sentença não ter  apreciado todos os
pedidos  formulados  pelos  autores,  caracterizando
julgamento citra petira, ou de dar solução diversa da
pretensão deduzida na exordial,  pode o Tribunal a
quo anulá-la de ofício, determinando que outra seja
proferida.4.  É  cediço  o  entendimento  de  que  a
solução  integral  da  controvérsia,  com  fundamento
suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC
e  que  o  juiz  não  é  obrigado  a  rebater  todos  os
argumentos aduzidos pelas partes. Por outro lado, o
juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante
ao  deslinde  da  questão,  mormente  quando  sua
decisão não é suficiente para refutar a tese aduzida
que,  portanto,  não  abrange  toda  a  controvérsia.
Reconhece-se,  portanto,  a  existência de omissão no
acórdão impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao
art.  535 do  CPC 5.  Recurso  Especial  a  que  se  dá
parcial  provimento,  a  fim  de  anular  o  v.  aresto
proferido nos Embargos de Declaração e determinar
o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem
para que profira novo julgamento e aborde a matéria
omitida. (REsp 1447514/PR, Rel. Ministro HERMAN
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
05/10/2017, DJe 16/10/2017)

Ademais,  mostra-se  imperioso  registrar
que predomina nos Tribunais pátrios o entendimento de que, em caso de
decisão “citra petita”, a Corte “ad quem” não poderá conhecer originalmente
das questões não apreciadas pelo Magistrado “a quo”, quando a causa não
estiver madura para julgamento3 (art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015).

3Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
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Veja-se:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - "CONTRATO DE
FIGURAÇÃO" - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA -
NÃO  APRECIAÇÃO  DE  TODOS  OS  PEDIDOS  -
SENTENÇA  CITRA  PETITA  -  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  NÃO
APRECIADO  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO  DO  MÉRITO  -  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  -  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
NECESSÁRIA  -  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  O
princípio  da  congruência  exige  a  adequada
correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob
pena de nulidade por julgamento "citra", "extra" ou
"ultra petita", a teor dos artigos 141 e 492 do novo
Código de Processo Civil. A sentença deve conter não
só os requisitos essenciais elencados no art. 489, do
novo Código de Processo Civil, mas também deve ser
clara,  precisa,  sem  omissões,  obscuridades,
contradições  e  deve examinar as  questões  fáticas  e
jurídicas apresentadas pelas partes. É citra petita a
sentença que não aborda todos os  temas e pedidos
feitos pelo autor em sua exordial, ou pelo réu em sua
reconvenção.  Deixando  o  julgador  de  apreciar  o
pedido de indenização por danos materiais, apesar de
reconhecer, expressamente, que teria havido conduta
ilícita  do  requerido,  a  declaração  de  nulidade  da
sentença é medida que se impõe. No caso dos autos,
inafastável  o  reconhecimento  de  que  o  feito  não
estava em condições de ser julgado, justificando-se a
dilação probatória através  de perícia,  sob pena de
violação do devido processo legal, do contraditório e
da  ampla  defesa,  sendo  inviável  a  aplicação,  à
espécie, do disposto no art. 1.013, §3º, do CPC/2015.
 (TJMG -  Apelação  Cível   1.0433.14.023665-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Luciano  Pinto  ,  17ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  23/03/2017,  publicação  da
súmula em 04/04/2017)- Grifei.

E:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  INDENIZATÓRIA  -
DANOS MORAIS E MATERIAIS - "CONTRATO DE
FIGURAÇÃO" - VEICULAÇÃO DE PROPAGANDA
- NÃO APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS -
SENTENÇA  CITRA  PETITA  -  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MATERIAIS  NÃO
APRECIADO  -  IMPOSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO  DO  MÉRITO  -  AUSÊNCIA  DE
ELEMENTOS  -  DILAÇÃO  PROBATÓRIA
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NECESSÁRIA  -  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  O
princípio  da  congruência  exige  a  adequada
correlação entre  o  pedido  e  o  provimento  judicial,
sob pena de nulidade por julgamento "citra", "extra"
ou "ultra petita",  a  teor  dos artigos  141 e 492 do
novo  Código  de  Processo  Civil.  A  sentença  deve
conter não só os requisitos essenciais elencados no
art.  489,  do  novo  Código  de  Processo  Civil,  mas
também  deve  ser  clara,  precisa,  sem  omissões,
obscuridades,  contradições  e  deve  examinar  as
questões  fáticas  e  jurídicas  apresentadas  pelas
partes.  É  citra  petita  a  sentença  que  não  aborda
todos os  temas e  pedidos feitos  pelo autor  em sua
exordial, ou pelo réu em sua reconvenção. Deixando
o julgador de apreciar o pedido de indenização por
danos  materiais,  apesar  de  reconhecer,
expressamente, que teria havido conduta ilícita do
requerido, a declaração de nulidade da sentença é
medida que se impõe. No caso dos autos, inafastável
o  reconhecimento  de  que  o  feito  não  estava  em
condições de ser julgado, justificando-se a dilação
probatória através de perícia, sob pena de violação
do  devido  processo  legal,  do  contraditório  e  da
ampla defesa, sendo inviável a aplicação, à espécie,
do  disposto  no  art.  1.013,  §3º,  do  CPC/2015.
 (TJMG -  Apelação Cível   1.0433.14.023665-7/001,
Relator(a):  Des.(a)  Luciano  Pinto  ,  17ª  CÂMARA
CÍVEL,  julgamento  em  23/03/2017,  publicação  da
súmula em 04/04/2017)(Destaquei)

No  mesmo  sentido,  decidiu  o  Superior
Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.
EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  OMISSÕES,
OBSCURIDADES  E  CONTRADIÇÕES
INEXISTENTES.  TEMPESTIVIDADE  DOS
EMBARGOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.  TEORIA DA
CAUSA  MADURA.  AUSÊNCIA  DE  CITAÇÃO.  1.
Omissões, contradições e obscuridades apontadas no
recurso especial  não caracterizadas, tendo em vista
que  o  Tribunal  de  origem enfrentou  as  respectivas
questões  mediante  fundamentação  que  considerou
apropriada nos acórdãos da apelação e dos embargos
de  declaração,  o  que  torna  baldia  a  alegação  de
violação  dos  arts.  165,  458,  II,  e  535,  I  e  II,  do
CPC/1973.  2.  (...). 3.  Qualquer  demanda  estará
pronta para ser julgada quando instaurada a relação
processual  e  encerrada  a  necessária  instrução  do
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processo,  assegurado às  partes  o  amplo  direito  de
deduzir  alegações,  de  requerer  a  produção  das
provas que entenderem necessárias para demonstrar
o próprio direito material e de impugnar as teses e as
provas apresentadas pela parte contrária. 4. A teoria
da causa madura, disciplinada no art. 515, § 3º, do
CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a
citação  do  réu,  ao  qual  nem  mesmo  foi  deferido
prazo para contestar a ação. A simples apresentação
de contrarrazões à apelação do autor, sem produzir
provas,  afirmando  tão  somente  a  intempestividade
dos embargos de terceiro,  a ilegitimidade ativa e a
litigância  de  má-fé  da  embargante  não  viabiliza  a
utilização da referida teoria, pena de cercear o direito
à ampla defesa. 5. O retorno do processo ao primeiro
grau permitirá, no presente caso, inclusive, o reexame
da tempestividade dos embargos de terceiro à luz das
provas que serão apresentadas e requeridas pela ré.
6. Demais questões prejudicadas. 7. Recurso especial
conhecido em parte e provido também parcialmente.
(REsp  1340800/CE,  Rel.  Ministro  ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
21/11/2017, DJe 04/12/2017) (Grifei)

Também  nesta  Corte  de  Justiça  foi
adotado o mesmo posicionamento:

APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA. QUESTÕES NÃO
APRECIADAS  PELO  JUÍZO  A  QUO.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  EXAME  DA
MATÉRIA  DIRETAMENTE  EM  SEGUNDA
INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  CAUSA  NÃO
MADURA  PARA  JULGAMENTO.  NULIDADE
ABSOLUTA.  PROVIMENTO DO RECURSO.  -  Não
enfrentando a sentença a integralidade das questões
postas em juízo, decidiu citra petita o Magistrado. -
"É citra petita a sentença que deixa de analisar um
dos  fundamentos  do  pedido  formulado  na  inicial,
não  podendo  a  irregularidade  ser  sanada  em
segunda instância porque significaria supressão de
um dos graus de jurisdição. Reconhecida a nulidade
da  sentença,  os  autos  devem retornar  ao  juízo  de
origem,  para  que  outra  seja  proferida  em
substituição,  sendo defeso ao tribunal completar  o
julgamento."  (TJPB;  AC  200.2008.025505-8/001;
João Pessoa; Relª Desª Maria das Neves do Egito de
A.  D.  Ferreira;  DJPB  31/03/2011;  Pág.  9)  -
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Considerando a existência de pedido de remessa dos
autos a contadoria judiciária, entendo que a causa
não está madura para julgamento, o que inviabiliza
a  apreciação  da  demanda  perante  esta  Corte  de
Justiça, razão pela qual deixo de aplicar o art. 1.013,
§3º, III, do NCPC. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 00452563220138152001, - Não possui -,
Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em 26-03-
2018) – Grifo nosso.

E:

APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  PARTILHA  DE  BENS.
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE.  SUBLEVAÇÃO  DE  AMBOS  OS
LITIGANTES.  PRELIMINAR  SUSCITADA  PELA
PROMOVIDA  EM  SEDE  DE  APELAÇÃO  COM
ANUÊNCIA  DO  REPRESENTANTE  DO
MINISTÉRIO  PÚBLICO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  QUEBRA  DE  SIGILO  BANCÁRIO  E
FISCAL  DO  PROMOVENTE  A  FIM  AFERIR  DO
AUTOR  PARTICIPAÇÃO  EM  EMPRESA.
PRETENSÃO  NÃO  APRECIADA  NA  PRIMEIRA
INSTÂNCIA.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA.
ACOLHIMENTO.  CAUSA  MADURA  PARA
JULGAMENTO.  APLICAÇÃO DO ART.  1.013,  §3º,
II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INOCORRÊNCIA.  DEMAIS  QUESTÕES
SUSCITADAS.  PREJUDICIALIDADE.  RETORNO
DOS  AUTOS  À  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM  PARA
EXAMINAR  O  PEDIDO  FALTANTE.  -  Uma  vez
verificado que a sentença recorrida resta cominada
de nulidade absoluta, decorrente de evidente error in
procedendo,  consistente  em  julgamento  aquém  do
devido, deve essa ser desconstituída, a fim de que o
juízo  de  origem profira  novo  julgamento,  restando,
por  conseguinte,  prejudicado  as  sublevações
articuladas  nos  recursos  interpostos  pelas  partes.  -
Nos  moldes  do  art.  1.013,  §3º,  II,  do  Código  de
Processo Civil, nos casos em que restar constatada a
omissão no exame de um dos pedidos, o tribunal só
deve  julgará  o  mérito  se  a  causa  estiver  em
condições de imediato julgamento,  conjuntura não
vislumbrada na espécie. - O sigilo bancário e o fiscal
são  bens  juridicamente  protegidos,  que  podem  ser
atingidos pelo poder jurisdicional, a fim de a (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00733432520138150731,  -  Não  possui  -,  Relator
DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 15-02-2018) – Negritei.
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Apelação Cível Nº 0004186-92.2014.815.2003

Assim,  é  de  ser  acolhida  a  preliminar
levantada, para decretar a nulidade da sentença, por haver incorrido em
vício  “citra petita”, devendo outra decisão ser proferida em seu lugar pelo
magistrado  “a quo”,  por não estar a causa em condições de julgamento
imediato, haja vista que o acolhimento da denunciação à lide da seguradora
implicará em instrução processal e dilação probatória, além da necessária
intimação da referida empresa para compor o polo passivo da demanda, a
fim de evitar cerceamento de defesa.

Pelo  exposto,  ACOLHE-SE  A
PRELIMINAR, para decretar a nulidade do “decisum a quo”, por incorrer
em vício “citra petita”,  determinando o retorno dos autos ao Juízo “a quo”, a
fim de que  seja proferida nova decisão, enfrentando a integralidade dos
pedidos deduzidos pelo demandado. Recurso apelatório prejudicado.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2018.

Aluízio Bezerra Filho
Juiz de Direito Convocado - Relator
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