
Poder Judiciário 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes 

A  C  Ó  R  D  Ã  O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0767432-71.2007.815.2001
Origem : 14° Vara Cível da Comarca da Capital
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
1° Apelante : José Odivio Lobo Maia e Oldareg Dutra Dantas Maia
Advogado : Bruno de Farias Cascudo 
2° Apelante : Meta Incorporações LTDA
Advogado : Rinaldo Mouzalas de Souza e Silva
Apelados : os mesmos

APELAÇÃO CÍVEL.  JULGAMENTO EXTRA PETITA.
DECLARAÇÃO  DE  OFÍCIO. NECESSIDADE  DE
PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.  RETORNO  DOS
AUTOS À ORIGEM. NULIDADE DA SENTENÇA.  

A sentença, ao não enfrentar os pedidos formulados na
petição inicial,  deve ser desconstituída para que outra
em  seu  lugar  seja  proferida,  sob  censura  de  violar  o
duplo grau de jurisdição. 

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em anular a sentença.
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R E L A T Ó R I O

José Odivio Lobo Maia e Oldareg Dutra Dantas Maia
ajuizaram Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Sucessivo de Perdas e
Danos em face da Meta Incorporações LTDA. 

Alegaram que:

1)  “(…)  celebraram  com  a  promovida,  negócio  jurídico
consistente na promessa de compra e venda de unidade habitacional, para adquirir o
apartamento n° 404, localizado no Edifício Blue Tower, empreendimento construído
e negociado pela META INCORPORAÇÕES LTDA, junto ao Sr.  José Américo
Pinto Filho, que o repassou para os autores, formalizando para tal, cessão de direitos
através do termo de Transferência ao Instrumento Particular de Compra e Venda do
apartamento (…) onde os autores assumiram perante o promovido o saldo devedor
de R$ 64.612,17(...)”

2) “Em contrapartida, a promovida assumiu a obrigação de
entregar  imóvel  (…) Tendo sido  entregue o referido  prédio,  os  proprietários  das
unidades autônomas que já haviam quitado seus apartamentos não conseguiram
escriturar os seus imóveis, uma vez que, até os dias atuais, não foi liberada a CND –
Certidão Negativa de Débito, em função de pendências perante o INSS com relação
ao  pagamento  das  verbas  previdenciárias  dos  funcionários  que  trabalharam  na
obra.”

3)  “(…)  o  promovido  não  comunicou  aos  promoventes  a
existência de bloqueio judicial (penhora) do prédio colocado à venda. Sendo assim,
nunca poderia ter negociado as unidades autônomas com terceiros, demonstrando
com isso MÁ-FÉ(...)”

4)  “(…)  por  estarem  morando  no  imóvel  desde  a  sua
inauguração,  já  investiram  em  várias  benfeitorias,  conforme  se  observa  dos
documentos acostados, e, no entanto, encontram-se impossibilitados de registrá-lo
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em seus nomes.”

Pugnou, pela  I)  abertura de conta judicial para efetuar
depósito  em  consignação  do  saldo  remanescente;  II) condenação  da
promovida  a  cumprir  o  pagamento  de  todos  os  débitos  que  estejam
obstando  a  escrituração  do  imóvel; III)  sucessivamente,  em  caso  de
impossibilidade  econômica,  seja  a  mesma  condenada  à  reparação  por
perdas e danos de todos os prejuízos  experimentados pelas partes e  IV)
indenização por danos morais.

O  magistrado,  em  decisão  prolatada  às  fls.  256/261,
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que os autores não
podiam  exigir  a  escrituração  do  bem,  uma  vez  que  interromperam  o
pagamento do imóvel.

Embargos declaratórios, fls. 263/266.

Embargos rejeitados, fls. 294/295.

Irresignadas, as partes interpuseram apelação.

Nas razões recursais,  298/302,  os autores (1°  apelação)
afirmam que  “Diante  da  situação,  não  restou  alternativa  ao  recorrente  senão
suspender  o  pagamento  das  prestações  vincendas,  em  face  do  receio  de  não
conseguir  transferir  o  imóvel  para  seu  nome  solicitando  assim  a  prestação
jurisdicional para que fosse resolvida a situação e obter a conclusão do contrato,
qual seja a transferência do imóvel para seu nome.”

Alegam ainda que  “os valores que deixaram de ser pagos
quando da descoberta da penhora sobre o imóvel encontram-se depositados em juízo,
conforme comprovante de fls. 210 do cadastro processual.”

Pugnaram pela procedência da ação.
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O  réu  (2°  apelação),  por  sua  vez,  303/311,  postula  a
reforma da sentença, no sentido de ser autorizada a execução nos presentes
autos dos valores inadimplidos pelos promoventes, nos termos do art. 475 –
N, I, e § 2° do art. 899 do CPC.

Contrarrazões às fls. 320/327 e 329/334. 

A  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  339/340,  não  ofertou
parecer de mérito.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Ab  initio, cumpre  esclarecer  que  os  recursos  serão
analisados na  sistemática  processual  do CPC/73,  porquanto interpostos
em sua vigência.

Preliminarmente e de ofício, é de se anular a decisão de
fls.256/261, que julgou improcedentes os pedidos, por esta ser  extra petita,
em virtude de não ter apreciado a causa de pedir e os pedidos formulados
pelos autores.

Os promoventes pleiteiam a condenação da promovida
a cumprir o pagamento de todos os débitos fiscais que estejam obstando a
regularização  do  imóvel e,  não  sendo  possível,  seja  a  ré  condenada  à
reparação por perdas e danos de todos os prejuízos experimentados.

Entretanto,  o  Juízo,  ao  proferir  sentença,  julgou
improcedente  ação,  por  entender  que  os  autores  não  podiam  exigir  a
escrituração do bem tendo interrompido o pagamento do imóvel.
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Ou seja,  toda a  análise  do juízo  a  quo foi  baseado na
possibilidade  de  escrituração  do  bem,  quando  na  verdade  deveria  ter
observado  apenas  a  questão  da  regularização  administrativa/fiscal  da
unidade habitacional.

O  fato  constitutivo  do  direito  dos  autores  foi
comprovado por meio da certidão de fls.  34/35 e dos documentos de fls.
65/171, juntados pela própria demandada. Até mesmo o documento de fl.
199  demonstra  que  o  imóvel  foi  arrolado  nos  termos  do  ofício
GAB/DRF/JPA  n° 989,  expedido pela Delegacia da Receita Federal  desta
comarca.

Conforme  pode-se  extrair  dos  autos,  a  suspensão  do
pagamento foi respaldada numa justificativa,  que deve ser apurada. Não
cabe a esta relatória, nesse momento, analisar se os autores agiram de forma
correta.

Verifica-se, portanto, que a decisão  a quo  julgou a lide
fora dos limites da pretensão postulada, acarretando a impossibilidade de
este Tribunal proferir decisão acerca de questão não abordada pelo juízo de
primeira instância, sob pena de, assim o fazendo, ferir o princípio do duplo
grau de jurisdição.

Com  isso,  proferiu  decisão  extra  petita,  ocasionando,
assim, a nulidade do julgado.

Saliente-se que deve haver correlação entre o pedido e a
sentença, não podendo o magistrado oferecer ao autor coisa diversa, além
ou aquém do que foi pedido. Cabendo-lhe, destarte, decidir de acordo com
os limites fixados na inicial, sendo vedado o julgamento proferido fora do
que foi solicitado, sob pena de nulidade.
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Ademais, as razões da defesa, não ampliam os objetos
delimitados na inicial. Se a exordial fixa a análise do Juízo à regularização
de um bem,  não pode a  defesa  apresentar  razões  dissociadas  desta.  São
situações jurídicas diferentes.

Dessa forma, a desconstituição do decisum é medida que
se impõe, pois como bem pontifica o eminente jurista Ovídio Baptista da
Silva: “  ...o juiz deve julgar a causa com base nos fatos alegados e provados
pelas  partes,  [...]  tal  princípio  vincula  duplamente  o  juiz  aos  fatos
alegados, impedindo-o de decidir a causa com base em fatos que as partes
não  hajam  afirmado  e  obrigando-o  a  considerar  a  situação  de  fato
afirmada  por  todas  as  partes  como  verdadeira”.  (In  Processo  de
Conhecimento. V.1. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 47.)

Adstrito ao tema, vejamos o entendimento do STJ:
AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO  ORDINÁRIO  EM

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  ANULAÇÃO.  RECURSO

PROVIDO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À  ORIGEM.  1.  Viola  os

artigos  128  e  460  do  Código  de  Processo  Civil  o  acórdão  do

Tribunal de Justiça que, a despeito da oposição de embargos de

declaração, julga questão diversa da matéria posta a deslinde na

petição inicial.  2.  Reconhecida a ocorrência  de  julgamento extra

petita,  impõe-se anulação dos acórdãos proferidos pelo Tribunal

de  origem,  com  a  devolução  dos  autos  para  que  a  lide  seja

apreciada nos limites em que foi proposta. 3. Agravo regimental

improvido.  (AgRg  no  RMS  28.467/MS,  Rel.  Ministra  MARIA

THEREZA  DE  ASSIS  MOURA,  SEXTA  TURMA,  julgado  em

13/12/2011, DJe 19/12/2011)

A jurisprudência deste Tribunal é nesse sentido:
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EMENTA  REMESSA  OFICIAL.  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS

MORAIS  E  MATERIAIS.  MÃE,  COMPANHEIRA E  FILHAS  DE

APENADO  ASSASSINADO  NAS  DEPENDÊNCIAS  DE

PENITENCIÁRIA POR OUTRO DETENTO. RESPONSABILIDADE

CIVIL  OBJETIVA DO  ESTADO.  COMPENSAÇÃO  PECUNIÁRIA

PELO ABALO EMOCIONAL. PENSÃO MENSAL PLEITEADA EM

BENEFÍCIO DA COMPANHEIRA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. ART.

37,  §6°,  DA CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  DEVER  DO  ESTADO.

INCOLUMIDADE FÍSICA DOS CUSTODIADOS.  ART.  5°,  XLIX,

DA CF/88. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 PARA

CADA  AUTORA.  PENSÃO  MENSAL  FIXADA  EM  MEIO

SALÁRIO-MÍNIMO  PARA  CADA  FILHA  MENOR,  ATÉ  A

MAIORIDADE  CIVIL.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.

BENEFICIÁRIAS  DIVERSAS  DA QUE  FIGUROU  NO  PEDIDO

EXORDIAL.  ANULAÇÃO.  PROVIMENTO.  A  Sentença  que  fixa

pensão  mensal  a  pessoa  diversa  da  que  figurou  como  beneficiária  no

pedido exordial decide de forma extra petita,  merecendo anulação para

que  outra  seja  proferida.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº

20020080324011001  -  Órgão  (4  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.

ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA - j. em 12/07/2012 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE

COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. PLEITO FORMULADO NA

EXORDIAL.  INDENIZAÇÃO  PECUNIÁRIA

CORRESPONDENTE AOS SEIS MESES DE LICENÇA PRÊMIO.

SENTENÇA.  DEFERIMENTO  DE  DIFERENÇAS  SALARIAIS.

ANÁLISE  DE  PEDIDO  ESTRANHO  À  INICIAL.  DECISUM

EXTRA PETITA.  MATÉRIA DE ORDEM  PÚBLICA.  PRINCÍPIO

DA CONGRUÊNCIA.  ANULAÇÃO  DO  DECRETO  JUDICIAL.

RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA

PROLAÇÃO  DE  NOVA DECISÃO. APELO  PREJUDICIADO.  -

Considera-se  extra  petita  a  sentença  que  decidir  sobre  pedido

diverso daquele que consta da petição inicial. - A decisão que não
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enfrenta o pleito formulado na exordial deve ser desconstituída,

para que outra em seu lugar seja proferida, sob pena de violar-se o

duplo  grau  de  jurisdição.

TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  07820090007002001  -  Órgão

(TRIBUNAL PLENO) - Relator DES JOSÉ RICARDO PORTO - j.

em 13/08/2012

Com essas considerações,  preliminarmente e de ofício,
declaro  a  nulidade  da  sentença  por  ser  extra  petita,  determinando  o
retorno dos  autos ao Juízo a quo para que outra seja prolatada, evitando,
desta forma, a supressão de instância.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 09 de junho de
2016,  o Exmo. Des.  José Aurélio da Cruz.  Participaram do julgamento a
Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  (relatora),  o  Exmo.  Dr.
Marcos William de Oliveira,  juiz convocado para substituir  o Des.  Saulo
Henriques de Sá e Benevides e o Des.José Aurélio da Cruz. 

Presente à sessão, a Exma. Dra. Ana Cândida Espínola,
Promotora de Justiça convocada.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 10 de junho de
2016.

Desa Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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