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Advogado: Marxsuell Fernandes de Oliveira
Agravado: Suenia Nosoji Filha
Advogado: Taciano Fontes de Freitas

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL –  Agravo  de
Instrumento  –  Ação  Declaratória  de  União
Estável  –  Tutela  antecipada  concedida  –
Rateio  de  Pensão  post  mortem –
Irresignação –  Matéria  de  ordem  pública  -
Apreciação  de  matéria  diversa  do  pedido  -
Decisão extra petita – Precedente - Anulação
do decisum – Recurso Prejudicado.

-  Considerando  que  a  decisão  não  tem
pertinência com o pedido deduzido na inicial,
configura-se, in casu, decisão extra petita, eis
que proferida com relação a matéria diversa
da trazida à juízo, impondo-se, desta forma,
sua  anulação,  a  fim  de  que  outra  seja
proferida com o exame do pedido e da causa
de pedir constantes da petição inicial.

Vistos, etc.,

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por IVANI
DANTAS  BARBOSA  SOBRAL  DE  ANDRADE  e  outros  em  face  da
decisão proferida nos autos da “Ação Declaratória de União Estável Post
Mortem  com  Pedido  de  Liminar”,  fls.  135/136v,  movida  por  SUENIA
NOSOJI FILHA, que deferiu parcialmente pedido de antecipação de tutela
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no sentido de oficiar  a PBPREV acerca  de rateio  em partes  iguais  da
pensão deixada pelo falecido JOSÉ MARCONE DE ANDRADE.

Em suas razões, a agravante alega que o juízo a quo agiu
em desacerto  porque  não há  prova de  que a agravada  mantinha  vida
conjugal com o  de cujus, motivo pelo qual a pensão por morte deixada
não poderia ser rateada, mas continuar sendo paga somente à viúva Ivani
Dantas.

Sustenta  que  a  decisão  agravada  poderá  acarretar
prejuízos  à  agravante,  visto  a  impossibilidade  de  serem  revertidos  os
efeitos da medida pretendida na peça de ingresso, aliado aos prejuízos de
ordem  material  que  poderão  ser  experimentados  sem  sequer  ter  a
existência de uma instrução que pudesse vir a alicerçar o prosseguimento
da combatida decisão.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo, a fim
de  ver  revogada  a  decisão  agravada  e,  quanto  ao  mérito,  pela
confirmação da liminar acaso concedida.

É o breve relatório.

DECIDO.

Compulsando-se  os  autos,  verifica-se  que  a  decisão
objurgada é extra petita. 

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.”

Extrai-se  da  peça  inicial  que  a  autora,  ora  agravada
pleiteia  na  antecipação  de  tutela  a  suspensão  da  concessão  de
benefícios previdenciários aos réus até o deslinde da causa,  e no
mérito, que seja declarada a união estável  pos mortem, na condição
de meeira.

Contudo, ao fundamentar sua decisão, vislumbra-se que
o MM. Juízo levou em consideração fatos distintos do alegado na
inicial,  fundamentando sua decisão no fato  de que tratando-se de
verba alimentar, deve ser concedida a tutela antecipada para ratear
em partes  iguais  a  pensão  por  morte,  deixada  pelo  falecido  José
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Marcone de Andrade, em favor da requerente, até o julgamento final
do processo.

Vê-se, portanto, sem maiores esforços que  o juízo  a quo
decidiu  a  lide  fora  dos  limites  em  que  foi  proposta,  posto  que
considerou situação fática diversa da descrita no pedido inicial, pois
a parte autora pediu na tutela antecipada a suspensão da concessão de
benefícios  previdenciários,  e  no  mérito  a  condição  de  meeira,  assim,
ferindo o disposto nos artigos  2º, 128 e 460 do Código de Processo Civil.

Sobre decisão extra petita, recentemente se pronunciou o
STJ:

(..)  2.  Será  extra  petita  a  sentença  ou
acórdão  que  conceder  provimento
jurisdicional diverso do requerido pelo autor
e  ou  com  fundamento  em  fatos  não
formulados  pela  parte.  (REsp  1134338/RJ,
Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA
TURMA,  julgado  em  20/09/2011,  DJe
29/09/2011)

Assim,  considerando  que  a  decisão  não  tem pertinência
com o  pedido  deduzido  na  inicial,  configura-se,  in  casu, decisão  extra
petita, eis que proferida com relação a matéria diversa da trazida à juízo,
impondo-se, desta forma, sua anulação, a fim de que outra seja proferida
com o exame do pedido e da causa de pedir constantes da petição inicial.

Isto posto, conheço de ofício a matéria de ordem pública
para anular a decisão objurgada, por ser  extra petita, devendo ser outra
proferida observando o pedido e a causa de pedir  da autora,  restando
prejudicado o recurso inserto.

P. I. 

João Pessoa, 1º de abril de 2015.

Desembargador José Aurélio da Cruz
                         Relator
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