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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0902044-77.2006.815.2001
ORIGEM: 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital
RELATOR: Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE: Município de João Pessoa
PROCURADORA: Joelma Araújo Saraiva de Andrade
APELADO: Espólio de Victorino R. S. Maia

PROCESSUAL CIVIL  –  Execução fiscal
– Julgamento  “extra  petita”  – Pessoa
estranha  à  lide  –  Consideração  de
circunstância  inexistente  nos  autos  –
Anulação  do  “decisum”  – Retorno  à
instância  “a  quo”,  para  fins  de  novo
pronunciamento  – Reconhecimento  de
ofício  –  Recurso  prejudicado  –  Incidência
do art. 557, “caput”, do CPC – Seguimento
negado. 

-  Incorre  em  julgamento  “extra  petita”  a
sentença  que  atribui  a  execução  fiscal  à
pessoa estranha aos autos, reconhecendo,
ainda,  circunstância  –  devedor  falecido  –
inexistente,  já  que  a  ação  foi  proposta
contra espólio.

-  O julgamento “extra petita” é matéria de
ordem  pública,  cuja  declaração,  em
qualquer  grau  de  jurisdição,  pode  ser
realizada de ofício.

- Reconhecendo-se o vício no julgado, com
a anulação do “decisum” e determinação de
retorno dos autos à Vara de origem, o apelo
resta  prejudicado,  incidindo  sobre  a
hipótese  a  regra  do  art.  557,  “caput”,  do
CPC.

Vistos, etc.
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Trata-se de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA,  impugnando a sentença do MM. Juiz  de
Direito da 1ª Vara de Executivos Fiscais da Comarca da Capital,  que, nos
autos  da  “ação  de  execução  fiscal”,  manejada  contra  o  ESPÓLIO  DE
VICTORINO R. S. MAIA, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, ante
a ilegitimidade do executado para figurar no polo passivo da demanda.

Nas razões recursais, o Município apelante
defendeu a hipótese de suspensão processo, para que fosse concedido prazo
razoável  a  fim  de  que  providenciasse  a  substituição  do  falecido  pelo  seu
espólio,  herdeiros  ou  sucessores,  com base  no  art.  568,  II,  do  CPC  (fls.
65/71).

Por  fim,  requereu o  provimento  do  apelo,
para que seja dado o regular prosseguimento da execução.

Sem contrarrazões.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta
Procuradoria  de  Justiça,  ante  a  constatação  de  desnecessidade  de
pronunciamento  ministerial  na  presente  lide,  devolveu  a  matéria  a  douta
Câmara Cível para as providências cabíveis (fls. 87/90).

É o relatório. 

VOTO:

Compulsando  detidamente  este  caderno
processual, observa-se que o magistrado “a quo” não analisou devidamente a
lide em testilha,  restando configurada  a hipótese de sentença “extra petita”,
que enseja a sua anulação. 

Com efeito,  o  Município de João Pessoa
ajuizou “ação de execução fiscal” contra o Espólio de Victorino R. S. Maia,
com base em CDA de fl. 04, também em nome do espólio, referente a débito
de  IPTU de  imóvel  no  exercício  de  2005,  quando  a  dívida  não  era  mais
atribuída ao antigo proprietário, falecido no ano 1985.

A  citação  do  réu  foi  recebida  pela  Sra.
Gilmara Sandra Viega Costa, esposa do inventariado (fl. 50/51), conforme
informação contida em documento de fl. 09.

Por  outro  lado,  no  entanto,  a  sentença
proferida (fls. 59/61) tratou de execução fiscal manejada contra José Merado
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de  C.  Serrano,  pessoa  estranha  à  relação  jurídica,  cuidando-se  de  réu
distinto daquele contra o qual foi interposta a ação.

Igualmente  considerou  a  decisão  que  “a
Fazenda  promoveu  execução  em face  de  devedor  falecido,  atentando-se,
inclusive, ao fato de que o débito em questão foi inscrito em Dívida Ativa em
10/01/2006, quando o devedor já era falecido, o que ocorreu em 1985 ou seja,
a CDA foi direcionada contra devedor inexistente” (“sic”).

Todavia, a CDA de fl. 04 foi expedida contra
o Espólio de Victorino R. S. Maia, e não contra pessoa falecida, ou mesmo o
antigo proprietário.

“In casu”, resta patente que a sentença em
questão é “extra petita”, uma vez que dispôs sobre matéria distinta do objeto
do pedido exordial, devendo ser declarada nula.

Resta, pois, desconstituir  o “decisum”, pois
padece  de  vício  (“extra  petita”)  que  inviabiliza  o  julgamento  do  mérito  do
recurso.  Esses decorrem da inobservância  pelo  juízo “a  quo”  da  regra  de
correlação entre a matéria de fato e julgado.

Neste  sentido,  colhe-se  da  jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL  -  JULGAMENTO  "EXTRA
PETITA" CONFIGURADO.
1.  Tendo o Tribunal de origem, no acórdão recorrido,
analisado  matéria  distinta  da  versada  nos  autos,
configura-se o julgamento "extra petita".
2. Hipótese em que a discussão dos autos diz respeito à
correção  das  contas  de  FGTS  e  o  Tribunal  a  quo
analisou a correção dos cruzados novos bloqueados em
poupança pelo Plano Real.
3.  Recurso  especial  provido,  para  anular  o  acórdão
recorrido.
(REsp  872.840/SP,  Rel.  Ministra  ELIANA  CALMON,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  23/09/2008,  DJe
04/11/2008)

PROCESSUAL  CIVIL  E  TRIBUTÁRIO.  EXECUÇÃO
FISCAL. EMBARGOS DO DEVEDOR. JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  ANULAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RETORNO DOS AUTOS À PRIMEIRA INSTÂNCIA.
1.  Ao confirmar sentença manifestamente  extra petita,
o acórdão recorrido violou o disposto no artigo 460 do
Código de Processo Civil:  "É defeso  ao  juiz  proferir
sentença,  a  favor  do  autor,  de  natureza  diversa  da
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pedida,  bem  como  condenar  o  réu  em  quantidade
superior ou em objeto diverso que lhe foi demandado".
2. Prejudicadas as demais questões de mérito.
3.  Retorno  dos  autos  ao  juízo  de  primeira  instância
para prolação de nova sentença.
4. Recurso especial provido em parte. (Grifei)
(REsp  988870/SP,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  27/11/2007,  DJ
10/12/2007, p. 364)

A jurisprudência desta Corte é pacífica no
sentido de que a decisão “extra petita” é nula de pleno direito, senão veja-se:

PROCESSUAL  CIVIL  -  Agravo  de  instrumento  -
Mandado  de  Segurança  impetrado  por  candidato  -
Pedido liminar para que suspendesse a divulgação do
resultado do concurso e a homologação - Liminar que
anulou  -  Impossibilidade  -  Mérito  Administrativo  -
Decisão Extra petita - Anulação – Provimento
-  É nula sentença/decisão que aprecia situação fática
diversa da descrita  no pedido inicial,  ante  a violação
expressa dos dispositivos legais constantes dos artigos 2
, 128 e 460 do Código de Processo Civil,  devendo os
autos retornarem à Vara de origem para que outra seja
proferida. (Sem grifos no original)
(TJPB - AC nº 01420090021636001 - 3ª Câmara Cível -
Relator  DES.  GENESIO  GOMES  PEREIRA  FILHO  -
julgado em 27/04/2010)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  MANDADO  DE
SEGURANÇA.  PRELIMINAR  DE  JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  OCORRÊNCIA.  DECISÃO
PROLATADA FORA DOS  LIMITES  DO  QUE  FOI
REQUERIDO  NO  PEDIDO  LIMINAR.
TRANSGRESSÃO AOS ARTS.  128 E 460 DO CPC.
NULIDADE. DECRETAÇÃO. PROVIMENTO.
-  O Juiz deve acolher ou rejeitar o pedido da maneira
como foi apresentado pela parte, sem nada acrescentar
ou inovar no que foi objeto da causa de pedir, não lhe
competindo  tratar  de  questões  totalmente  diferentes
daquelas que integraram o pedido.
-  Constatado  o  julgamento  extra  petita,  deve  ser
declarada pelo Tribunal a nulidade da decisão, a fim de
que nova decisão seja prolatada pelo Magistrado a quo.
(Sem grifos no original)
(TJPB - AC nº 00220090003506001 - 2ª Câmara Cível –
Relatora:  DESA.  MARIA  DAS  NEVES  DO  E.  A.  D.
FERREIRA – julgado em 20/10/2009)

Ante o exposto,  DECLARO, DE OFÍCIO, A
NULIDADE DE SENTENÇA, POR SER “EXTRA PETITA”, determinando a
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remessa dos autos à instância de origem para novo pronunciamento judicial,
e,  com  base  no  art.  557,  “caput”,  do  CPC,  NEGO  SEGUIMNENTO  AO
APELO, por se encontrar prejudicado.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 12 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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