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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL - 
SENTENÇA  EXTRA  PETITA  –  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  INCOMPLETA  –  ART.  128  DO 
CPC  –  NULIDADE  CONFIGURADA  – 
PRECEDENTE  DO  STJ  E  DESTA  CORTE  – 
SENTENÇA  DESCONSTITUÍDA  –  RECURSO 
PREJUDICADO.
-  “É defeso ao magistrado a condenação em pedido que 
não restou expressamente elencado pelo Ministério Público 
na  inicial,  sob  pena  de incorrer  em nulidade  por  decisão 
extra  petita,  violando  os  arts.  128  e  460  do  Diploma 
Processual  Civil”.  (AgRg nos EDcl  no REsp 1362537/MG, 
Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA 
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013).

VISTOS, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  INSS  – 
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL,  devidamente qualificado, 
em face de sentença (fls. 63/70) proferida nos autos da Ação de Revisão de 
Benefício Previdenciário Acidentário nº 075.2006.002.502-2, promovida por 
PAULO RODRIGUES DE MELO.

O Apelado ajuizou a presente ação objetivando ver revisado 
o  valor  de  sua  aposentadoria  por  invalidez  e  auxílio-doença,  ambos 
concedidos antes da promulgação da Constituição Federal de 1988.
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O juízo sentenciante, rejeitando a preliminar de carência de 
ação,  julgou  procedente  o  pedido  autoral  para  condenar  o  Apelante  a 
“revisar  o  benefício  previdenciário  do  promovente  na  forma  da  lei”, 
determinando a complementação do adimplemento  a menor  ocorrido no 
período não prescrito.

O Apelante recorreu às fls. 115/118.

O Apelado não ofertou contrarrazões.

A douta  Procuradoria  de Justiça  opinou  pela  anulação  da 
sentença ante o julgamento  citra petita, julgando-se prejudicado o recurso 
apelatório (fls. 136/137).

É o relatório.

DECIDO.

QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA:  SENTENÇA  EXTRA-
PETITA

Compulsando-se os autos, verifico que o juízo sentenciante 
não apreciou os pedidos formulados pelo Demandante/Apelado nos termos 
em que foram expostos na exordial. 

Pelo que fora exposto na demanda, o promovente busca a 
revisão,  com consequente  majoração,  dos  benefícios  previdenciários  de 
natureza  acidentária  concedidos  antes  da  promulgação  da  Constituição 
Federal de 1988.

Apesar  da  parte  ter  considerado,  como  apartados,  os 
benefícios  apontados  (aposentadora  por  invalidez  e  auxílio-acidente), 
analisando detidamente o caderno processual, chego à conclusão diversa.

O  Promovente  sempre  afirma  ser  recebedor  de  dois 
benefícios distintos,  ocorre que, do documentos às fls. 11, infere-se que 
todas as parcelas se sua remuneração foram unificadas quando do cálculo 
de seus proventos, na ordem de 100% do salário-de-contribuição.

Em sendo assim, se eventualmente recebia auxílio-acidente, 
este foi somado à sua remuneração mensal para efeito de proventos,

Ocorre que a sentença condenou o Apelante na obrigação 
de  “revisar  o  benefício  previdenciário  do  promovente  na  forma  da  lei”, 
referindo-se  à  aposentadoria  por  invalidez.  Quanto  ao  auxílio-acidente, 
entendeu por não ser possível a acumulação deste com o primeiro, ou seja, 
interpretou o pedido no sentido de que fosse concedido o referido auxílio, 
em vem de tê-lo como parte do valor da aposentadoria.
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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”,  devendo 
haver correlação entre  pedido e sentença (art.  460,  CPC – Princípio da 
Congruência).

Na lição de Arruda Alvim1:

A sentença será extra petita quando se pronunciar  sobre o 
que não tenha sido objeto do pedido. Além da infringência 
literal  aos  arts.  126,  128,  458  e,  especialmente,  ao  460, 
caput,  do CPC,  haverá  infração clara  ao próprio  princípio 
dispositivo, consagrado como princípio medular do sistema, 
o qual deve inspirar todo o pronunciamento judicial, inclusive 
a sentença.

A  sentença extra petita viria  a  subtrair  ao  réu  a  legítima 
possibilidade  de  se  ter  defendido,  pois  não  teria  ele  tido 
oportunidade  de  manifestar-se  sobre  o  que  viria  a  ser 
decidido, e que não foi pedido.

[...]

É interessante observar-se que, justamente porque se trata 
de nulidade processual, é, por isso, decretável de ofício”.

Vê-se, portanto,  que o juízo  a quo decidiu a lide fora dos 
limites em que foi proposta, sendo, portanto, passível de nulidade, vez que 
se trata de sentença  extra-petita. Nesse sentido, os recentes julgados do 
Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AÇÃO 
MONITÓRIA.  EMBARGOS.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  ALTERAÇÃO  EX  OFFICIO  DO  VALOR 
FIXADO  PELA  INSTÂNCIA  ORDINÁRIA.  PRINCÍPIO  DA 
CONGRUÊNCIA ENTRE O PEDIDO E A DECISÃO E DO 
TANTUM  DEVOLUTUM  QUANTUM  APPELLATUM  NÃO 
OBSERVADOS. ARTIGOS ANALISADOS: ARTS. 128; 460 
E 515 DO CPC.
1. Ação monitória ajuizada em 03.02.1999. Recurso especial 
concluso ao Gabinete em 11.09.2013.
2. Discussão relativa à existência de nulidade decorrente de 
decisão  extra  petita  e  violação  do  princípio  tantum 
devolutum quantum appellatum.
3.  O princípio segundo o qual tantum devolutum quantum 
appellatum  é  reflexo  das  normas  processuais  relativas  à 
obrigatoriedade de correlação entre o pedido feito pela parte 
e a decisão o juiz.
4. A redução ex officio dos honorários advocatícios fixados 
na  sentença  dos  embargos  monitórios,  sem  que  tenha 

1ARRUDA ALVIM NETO, José Manoel de. Manual de Direito Processual Civil. 16ª ed. São Paulo:RT,  2013. 
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havido  recurso  da  parte  interessada  com  esse  objetivo 
configura violação dos art. 128; 460 e 515 do CPC.
5. Recurso especial provido.
(REsp  1391818/ES,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI, 
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  01/04/2014,  DJe 
08/04/2014)

Conforme precedentes do STJ, "há julgamento extra petita 
quando o juiz defere pedido não formulado pelo autor; e há 
ofensa ao princípio da congruência quando o juiz decide a 
causa com base em fatos não invocados na inicial ou atribui 
aos fatos invocados conseqüências jurídicas não deduzidas 
na demanda" (REsp 984.433/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, 
DJE  10.9.2008.  No  mesmo  sentido:  AgRg  no  REsp 
1.324.968/SP,  Rel.  Ministro  Mauro  Campbell  Marques, 
Segunda  Turma,  DJe  4.9.2013;  REsp  1.339.242/RJ,  Rel. 
Ministra  Nancy  Andrighi,  Terceira  Turma,  DJe  25.9.2012; 
REsp  1.135.239/RJ,  Rel.  Ministro  Castro  Meira,  Segunda 
Turma,  DJe  2.12.2011).  (REsp  1322391/AP,  Rel.  Ministro 
HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
19/09/2013, DJe 30/09/2013)

AGRAVO  REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  NO  RECURSO  ESPECIAL. 
PARCELAMENTO DO SOLO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 128 
E  460  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  PEDIDO  PARA 
REALIZAÇÃO  DAS  OBRAS  DE  PAVIMENTAÇÃO  E 
ARBORIZAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1.   É defeso ao magistrado a condenação em pedido que 
não restou expressamente elencado pelo Ministério Público 
na  inicial,  sob  pena  de  incorrer  em nulidade  por  decisão 
extra  petita,  violando  os  arts.  128  e  460  do  Diploma 
Processual Civil.
2.   Agravo Regimental desprovido.
(AgRg  nos  EDcl  no  REsp  1362537/MG,  Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO  NUNES  MAIA  FILHO,  PRIMEIRA  TURMA, 
julgado em 17/09/2013, DJe 24/09/2013)

Semelhante a posição desta Corte:

A  sentença  que  não  enfrenta  os  pedidos  formulados  na 
petição inicial  deve ser  desconstituída para que outra em 
seu lugar seja proferida, sob pena de violar-se o duplo grau 
de jurisdição. O art. 128 do CPC impõe ao juiz decidir a lide 
nos limites em que foi proposta, enquanto o art. 460 do CPC 
veda-lhe  a  prolação  de  decisão  além  (ultra  petita),  fora 
(extra  petita)  ou  aquém  do  pedido  (citra  ou  infra  petita); 
ambos os dispositivos consagram o chamado princípio da 
congruência ou da correlação, que preceitua que a sentença 
deve  corresponder,  fielmente,  ao  pedido  formulado  pela 
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parte  promovente,  deferindo-o ou negando-o,  no todo,  ou 
parcialmente,  se  for  o  caso.  (TJPB;  Ap-RN  0038582-
09.2011.815.2001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível; 
Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes;  DJPB 
13/08/2014; Pág. 18).

PROCESSUAL CIVIL. Apelação cível. Ação de repetição de 
indébito  c/c  indenização  por  danos  morais.  Contrato  de 
arrendamento  mercantil.  Tarifas  bancárias.  Pedido  de 
devolução  das  importâncias  referentes  a  serviços  de 
terceiros,  tarifa  de  cadastro  e  e  gravame  eletrônico. 
Condenação da instituição bancária à devolução em dobro 
dos valores cobrados a título de tac e tec. Apreciação de 
matéria  não  ventilada  na  petição  inicial.  Sentença  “extra 
petita”.  Nulidade  do  “decisum”.  Decretação  “ex  officio”. 
Necessidade  de  prolação  de  nova  decisão.  Retorno  dos 
autos ao magistrado singular. Apelação cível prejudicada. A 
sentença que aprecia pedido diverso daquele ventilado na 
inicial incorre em vício “extra 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,  sob  pena  de 
supressão de instância. (TJPB; AC 200.2011.006822-4/001; 
Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Des.  Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 21/07/2014; Pág. 13)

DISPOSITIVO
Isto  posto,  monocraticamente  e  de  ofício,  ANULO  A 

DECISÃO RECORRIDA  e  DETERMINO O RETORNO  do processo, para 
que o juízo originário prolate outra decisão dentro dos limites do pedido 
autoral, tudo nos termos dos arts. 128, 460 e caput do 557 do CPC.

Julgo prejudicada a Apelação Cível.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
RELATOR
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