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APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO 
DE  COBRANÇA  DE  INDENIZAÇÃO 
SECURITÁRIA.  ACIDENTE  DE  TRÂNSITO. 
JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO  DO 
DECISUM. MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
DECRETAÇÃO EX OFFICIO.  RETORNO DOS 
AUTOS AO JUÍZO A QUO.  PREJUDICADO 
AMBOS OS RECURSOS.

-  Restando demonstrado que houve, in casu, 
evidente divergência entre a matéria declinada na 
petição inicial e aquela apreciada na sentença 
vergastada, impõe-se, pois, a nulidade do decisum.

-   “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”  (Art. 460  do 
CPC). 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  em  ANULAR, ex officio, a sentença 
recorrida, ficando PREJUDICADO os recursos, nos termos do voto da Relatora 
e da certidão de julgamento de fl. 225.

RELATÓRIO



Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 0027547-86.2010.815.2001

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pela  TOKIO  MARINE 

SEGURADORA  S/A  e  Recurso  Adesivo  apresentado  por  JARBAS  ÍTALO 

PEREIRA REMÍGIO contra a sentença de fls. 177/182 proferida pelo juiz da 12ª 

Vara Cível da Comarca da Capital que,  nos autos da Ação de Cobrança  de 

Indenização  Securitária, julgou  parcialmente  procedentes os pedidos 

formulados na inicial,  condenando a Promovida ao pagamento  referente ao 

seguro  DPVAT, no  valor  de  R$  4.500,00  (quatro  mil  e  quinhentos  reais), 

corrigido monetariamente, incidindo-se juros a partir da citação. 

Condenou,  ainda,  a  Demandada em  custas  processuais  e 

verba  advocatícia,  esta  fixada  em  20%  (vinte por  cento)  sobre  o  valor  da 

condenação.

Em suas razões (fls. 184/190), a Apelante levanta a preliminar 

de carência de ação, por falta de interesse processual, ante a inexistência de 

requerimento administrativo prévio.  Ao final, pugna pela extinção do feito sem 

julgamento de mérito.

Contrarrazões  do  Promovente,  fls.  198/201,  pelo 

desprovimento do recurso.

Recurso  Adesivo  apresentado  pelo  Autor,  fls.  202/204, 

alegando  que  a  Ação  de  Indenização  ajuizada  é  referente  ao  contrato  de 

Seguro  de  Vida  em  Grupo,  conforme  apólice  acostada  às  fls.  63/102  e 

documentos  de  fls.  61/62  e  103  e  não  de  Seguro  DPVAT,  como 

equivocadamente entendeu o magistrado a quo. Ao final, requer a majoração 

do valor indenizatório arbitrado.

Contrarrazões da Seguradora, fls. 207/210.

O  Ministério  Público  não  ofertou  parecer  de  mérito,  fls. 

217/220.

É o relatório. 
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VOTO

Exsurge  dos  autos  que  o  Promovente  realizou  contrato  de 

Seguro de Vida em Grupo com a Promovida no importe de R$10.600,00 (dez 

mil e seiscentos reais), para o caso de invalidez por acidente, de acordo com 

os documentos de fls. 62 e 103.

No dia 24 de novembro de 2008, o Autor foi vítima de acidente 

de trânsito, resultando em debilidade permanente nos movimentos de flexão e 

rotação externa no punho esquerdo, consoante Laudo Traumatológico de fl. 10.

Após o sinistro  ocorrido,  o  Demandante comunicou o fato à 

Seguradora, mediante correspondência datada de 05/11/2009, juntamente com 

um formulário preenchido, constando os dados do incidente (fls.  15/21).  No 

entanto, não obteve resposta.

Em sede de Recurso Adesivo, o Autor alega que a Ação de 

Indenização ajuizada por ele é referente ao contrato de Seguro de Vida em 

Grupo,  conforme apólice acostada às fls.  63/102 e não de Seguro DPVAT, 

como  equivocadamente  entendeu  o  magistrado  a  quo.  Ao  final,  requer  a 

majoração do valor indenizatório arbitrado.

Pois bem. 

A  sentença merece ser anulada, de ofício.

A matéria julgada pelo juiz às fls. 177/182 é relativa ao Seguro 

DPVAT. No entanto, a ação ajuizada pelo Autor é de Indenização de Seguro de 

Vida em Grupo.

Nesse cenário, dúvida não se tem de que o “decisum”  de 

primeiro grau ostenta vício de julgamento, sendo extra petita,  cuja nulidade é 

flagrante e pode, inclusive, ser decretada de ofício pelo Tribunal “ad quem” por 

se tratar de tema de ordem pública.

Nesse sentido:
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RECURSO ESPECIAL. DISSOLUÇÃO PARCIAL DE 
SOCIEDADE POR QUOTAS. NULIDADE DO 
CONTRATO DE CESSÃO DE QUOTAS. OBJETO 
ILÍCITO. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. JULGAMENTO 
EXTRA PETITA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(...)
3. A regra de que as nulidades absolutas podem ser 
conhecidas de ofício pelo julgador vale para os 
recursos de natureza ordinária, o mesmo não 
ocorrendo na hipótese de recursos tidos como de 
natureza extraordinária, entre eles o especial, que tem 
finalidade diferenciada, uma vez que objetiva a correta 
aplicação da lei federal, e não a proteção imediata do 
direito subjetivo das partes.
(...)
5. Recurso especial conhecido em parte e provido1.

O Código de Processo Civil, consagrando o Princípio da 

Congruência, determina que o Juiz fique adstrito ao pedido do Autor, devendo 

decidir a lide nos limites em que foi proposta. Eis a dicção dos artigos 128 e 

460 daquele diploma processual:

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.

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.

Assim,  restando demonstrado que houve, in casu, evidente 

divergência entre a matéria declinada na petição inicial,  isto  é,  Indenização 

Securitária, e aquela apreciada na sentença vergastada, DPVAT, impõe-se, 

pois, a nulidade do decisum.

A respeito do tema, HUMBERTO THEODORO JÚNIOR 

leciona:"A sentença extra petita incide em nulidade, porque soluciona 

causa diversa da que foi proposta através do pedido. E há julgamento 

fora do pedido tanto quando o juiz defere uma prestação diferente da que 

lhe foi postulada, como quando defere a prestação pedida, mas com base 

1(REsp 1024574/TO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 
19/02/2009, DJe 16/03/2009)
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em fundamento jurídico não invocado como causa do pedido na 

propositura da ação.” 2

Na mesma linha de raciocínio, vejamos decisão deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação de Repetição de Indébito de 
Contribuição Previdenciária. Contribuição previdenciária 
sobre parcelas que não integrarão a aposentadoria do 
apelado. Sentença que não aprecia todos os pedidos 
formulados na inicial. Sentença que condena terceiro 
estranho à lide. Sentença que condena além do 
pedido pelo autor. Sentença extra e citra petita. 
Reconhecimento, de ofício, da nulidade absoluta do 
julgado. Apelo prejudicado. - 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. 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. art. 460, CPC
(TJPB - Acórdão do processo nº 20020080460575001 - 
Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. CARLOS 
MARTINS BELTRAO FILHO JUIZ CONVOCADO - j. Em 
11/03/2010)
      

Nesse prisma,  há de se declarar nulo os capítulos da sentença 

em sua totalidade.

Portanto, ANULO, ex officio, a sentença recorrida,  por ser 
extra  petita,  determinando-se  que  outra  seja  proferida  pelo  Juízo  de 
Origem. Prejudicado, pois, ambos os recursos.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

2THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil : Teoria Geral do Direito 
Processual Civil e Processo de Conhecimento vol. I 30ª ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 
1999, pág.516.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 
João Pessoa, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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