
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO  DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000514-20.2014.815.0211.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Origem : 1ª Vara Mista da Comarca de Itaporanga.
Apelante : Edilson Lino da Silva.
Advogado : Haroldo Magalhães de Carvalho.    
Apelado : Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A. 
Advogado : Antonio Eduardo Gonçalves de Rueda.    

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
DO  SEGURO  OBRIGATÓRIO  DPVAT.
INVALIDEZ  PERMANENTE  E  PARCIAL.
PEDIDO  DE  COMPLEMENTAÇÃO  DO
VALOR.  SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA
SOB O FUNDAMENTO DE DESCABIMENTO
DA INDENIZAÇÃO  NA QUANTIA MÁXIMA.
PRELIMNAR  DE  OFÍCIO.  NULIDADE  DA
SENTENÇA. VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA
PETITA. FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA
CAUSA  DE  PEDIR.  IMPOSSIBILIDADE  DE
JULGAMENTO  POR  ESSA  CORTE.
NECESSIDADE  DE  REALIZAÇÃO  DE
PERÍCIA.  SENTENÇA CASSADA.  RETORNO
DOS AUTOS AO JUÍZO A QUO.  

- É cediço que, em atenção ao princípio da adstrição,
preconizado  nos  artigos  128  e  460  do  CPC,  há
limitação imposta à prestação jurisdicional, devendo
o julgador singular, ao proferir a sentença, ater-se aos
estritos termos em que deduzidos a causa de pedir e o
pedido,  bem  como  aos  limites  subjetivos  da  lide,
delineados pela parte autora.

- O autor não pediu a  condenação da seguradora ao
pagamento  do  valor  máximo  da  indenização  do
seguro DPVAT, mas sim a diferença entre a quantia
paga administrativamente e aquela devida com base
no percentual da invalidez permanente e parcial.
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-  O  juízo  de  primeiro  grau  julgou  improcedente o
pedido contido na exordial, sob o fundamento de que
não  era  devida  a  indenização  no  valor  máximo.
Ocorre que estamos diante de um vício de julgamento
extra petita, porquanto o magistrado fundamentou sua
questão  de  fato  –  causa  de  pedir  –  diversa  da
suscitada pela parte.

- É nula a sentença que concede provimento de mérito
diverso  do  pretendido  na  inicial,  porquanto  extra
petita.  Em  tal  hipótese,  o  vício  pode  e  deve  ser
reconhecido  de  ofício  por  se  tratar  de  matéria  de
ordem pública.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba em suscitar  e
acolher,  de  ofício,  a  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  por  vício  de
julgamento extra petita, cassando a decisão com o retorno dos autos ao juízo
de origem, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por Edilson Lino da
Silva, hostilizando  a  sentença  do  Juízo  da 1ª  Vara  Mista  da  Comarca  de
Itaporanga proferida nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório
DPVAT aforada  em face da  Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro
DPVAT S/A. 

Na peça de ingresso, o promovente  relatou que foi vítima de
acidente automobilístico, em 04 de março de 2013, ocasionando a invalidez
permanente do membro inferior esquerdo, com redução funcional devido as
limitações dos movimentos e perdas de força matriz no membro.

Em seguida, alegou que solicitou o pagamento da indenização
do  seguro  obrigatório  DPVAT,  na  via  administrativa,  tendo  recebido  o
montante de R$ 1.687,50  (mil seiscentos e oitenta e sete  reais  e cinquenta
centavos). Asseverou  que  a lesão corresponde a 70% (setenta por cento) do
valor máximo da indenização prevista, de acordo com a lei de regência, de
modo  que  tem  direito  ao  valor  complementar  corresponde  a  R$  5.400,00
(diferença entre 7.087,50 e R$ 1.687,50).

Ao final, pugnou pela procedência do pedido com a condenação
da promovida ao pagamento da indenização equivalente a R$ 5.400,00 (cinco
mil e quatrocentos reais), correspondente a diferença remanescente do seguro
obrigatório.

Devidamente citada, a demandada apresentou contestação (fls.
25/42),  aduzindo,  preliminarmente,  a  carência  de  ação,  por  ausência  de
documentação imprescindível. No mérito, defendeu a constitucionalidade das
Medidas Provisórias nº 340/08 e 451/08 e as respectivas conversões em lei. 

Enfatizou  que  a  lesão  suportada  pela  parte  autora  não  é  de
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caráter  parcial  incompleto  de  intensa  repercussão  no  membro  inferior
esquerdo, porquanto inexiste nos autos provas cabais de que o demandante é
portador  de  tal  sequela.  Ressaltou  que  o  valor  indenizatório  deve  ser
proporcional  ao  grau  de  invalidez,  destacando,  inclusive,  a
imprescindibilidade  de  realização  de  prova  pericial  e  da  necessidade  do
custeio pela parte autora. 

Ainda  destacou  a  quitação  total  na  via  administrativa.
Finalmente,  aduziu  que os  honorários  advocatícios devem ser  limitados ao
percentual de 10% e os juros de mora e a correção monetária devem incidir,
respectivamente, a partir da citação e da data da propositura da ação.

Réplica impugnatória (fls. 68/74).

Foi designada audiência de conciliação e a realização de prova
pericial  (fls. 75), contudo a parte autora não compareceu,  de acordo com a
certidão exarada às fls. 76.

Decidindo a lide,  o Magistrado  a quo  julgou  improcedente o
pedido exordial (fls. 77/79). 

Inconformado,  o  promovente interpôs  Apelação  Cível (fls.
83/98), arguindo,  inicialmente,  a  nulidade  da sentença por  cerceamento  do
direito de defesa, uma vez que não foi intimada para a produção de provas. No
mérito, destaca que o valor indenizatório deve ser proporcional ao grau de
debilidade permanente. 

Ressalta  que,  no caso,  ocorreu  perda de  repercussão intensa,
cujo montante devido é de 70% do valor máximo (75%), o que corresponde a
R$ 7.087,50.  Defende que, como já foi paga a quantia de R$ 1.687,50 na via
administrativa,  resta  o  pagamento  de  R$  5.400,00.  Ao  final,  pugna  pela
anulação da sentença, por cerceamento do direito de defesa ou, no mérito, pelo
provimento do recurso com a procedência do pedido e,  consequentemente,
condenação da parte autora ao pagamento da diferença entre o valor quitado
na via administrativa e o efetivamente devido.

Contrarrazões ofertadas (fls. 101/110).

A  Procuradoria  de  Justiça ofertou  parecer,  opinando  pelo
acolhimento  da  preliminar  de  nulidade  da  sentença,  uma  vez  que  não  foi
efetivada  a  intimação  da  parte  autora  para  comparecimento  à  perícia  (fls.
116/118).

É o relatório.

VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade recursal  de acordo
com o Código de Processo Civil de 1973, tendo em vista que a publicação da
decisão ocorreu quando da vigência deste, conheço do recurso e passo  à  sua
apreciação.
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Da preliminar de ofício: nulidade da sentença por vício de
julgamento   extra petita:  

O  ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o  princípio  da
congruência segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita relação com as
pretensões do autor estabelecidas na inicial. A sua inobservância, via de regra,
gera  decisões  extra,  ultra ou  citra petita,  nos termos dos  arts.  128 e  460,
ambos do Código de Processo Civil, vejamos: 

“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”. 

Vale  o  registro  da  doutrina  em  que  Fredie  Didier,  em  obra
coletiva, assim leciona: 

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se esquece  de analisar  algo que  tenha
sido  pretendido  pela  parte  ou  tenha  sido  trazido
como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
(DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito  Processual
Civil. v. 2, 5ª ed,, Salvador: JudPODIVM, 2010, pág.
319).  

Desse  modo,  considera-se  sentença  extra  petita  aquela  que
concede provimento de mérito diverso do pretendido na inicial. 

Nesse diapasão, a propósito, confiram-se as lições de  Marcus
Vinicius Rios Gonçalves,  in verbis: “Sentença “extra petita” É aquela em
que o juiz julga ação diferente da que foi proposta, sem respeitar as partes, a
causa de pedir ou pedido, tais como apresentados na petição inicial. Dispõe
o caput do art. 460: “É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de
natureza  diversa  da  pedida  (...)  ou  em  objeto  diverso  do  que  lhe  foi
demandado”. O juiz só pode inovar em relação aos fundamentos jurídicos do
pedido, já que ele os conhece  (jura novit  curia),  mas não em relação aos
fáticos, nem em relação aos pedidos. VI Do Processo e do Procedimento 427
Se o fizer, a sentença será extra petita. Há grande discussão a respeito do tipo
de vício que a acomete, se nulidade absoluta ou inexistência. Para aqueles
que  admitem esta última,  a  diferença seria que  o vício não se  sana nem
mesmo com o transcurso in albis do prazo da ação rescisória, ao passo que
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naquela, ultrapassado o prazo, o vício teria sido sanado. (Direito processual
civil esquematizado, 2. ed., rev. e atual, São Paulo: Saraiva, 2012. PP. 426-
427)

No  caso  em  disceptação,  identifica-se  a  existência  de
julgamento  extra  petita que  necessita  ser  corrigido  pelo  juízo  de  primeiro
grau. Como se percebe, o autor requereu a complementação da indenização do
seguro obrigatório DPVAT, tendo em vista discordar do montante pago na via
administrativa com base  na  tabela  prevista  na  lei  de  regência.  Contudo,  o
magistrado de base julgou improcedente o pedido autoral, sob o fundamento
de que não era devida a indenização no percentual máximo (100%).

Ora, o pedido autoral se refere à condenação ao pagamento da
diferença  entre  o  valor  pago  e  aquele  efetivamente  devido  com  base  na
proporcionalidade da lesão sofrida, em virtude do acidente automobilístico, ou
seja, a cifra de R$ 5.400,00. Em outras palavras, o que autor não pugnou pela
indenização no valor máximo de R$13.500,00.

Na espécie, do cotejo da exordial com o conteúdo da decisão de
primeira Instância, verifica-se que o juiz sentenciante acabou por fundamentar
a sua decisão em questão de fato - causa de pedir – diversa da alegada pela
parte autora no bojo da petição inicial, proferindo, portanto, sentença eivada
de vício de julgamento extra petita.

Incorrendo,  desse  modo,  em  julgamento  fora  do  que  foi
postulado,  é permitido o reconhecimento da nulidade da sentença, consoante
entendimento do Tribunal da Cidadania: 

PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO
CPC.  INEXISTÊNCIA.  DEVIDO
ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS.
JULGAMENTO EXTRA PETITA PELA SENTENÇA.
EXISTÊNCIA. VÍCIO COGNOSCÍVEL DE OFÍCIO.
EFEITO  TRANSLATIVO  DA  APELAÇÃO.
APLICAÇÃO DO § 3º DO ART. 515 DO CPC EM
CASO  DE  SENTENÇA  DE  MÉRITO.
POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REDUÇÃO DE
PROVENTOS  DE  APOSENTADORIA.  AUSÊNCIA
DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. ARTS.
186  DO  CC  E  359  DO  CPC.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS DE
LEI  INVOCADOS.  SÚMULA  211/STJ.  DECISÃO
QUE  SE  FIRMA  EM  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC.
NÃO  OCORRÊNCIA.  PRINCÍPIO  DA
COLEGIALIDADE.  PRESERVAÇÃO  POR
OCASIÃO  DO  JULGAMENTO  DO  AGRAVO
REGIMENTAL.
(...)
4. "De acordo com o previsto nos arts. 128 e 460 do
CPC, deve o decisório guardar congruência com o
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pedido consignado na petição inicial, sob pena de
ocorrer  julgamento  extra  petita"  (AgRg  no  REsp
1.463.385/RN,  Rel.  Ministro  OG  FERNANDES,
SEGUNDA  TURMA,  julgado  em  6/10/2015,  DJe
22/10/2015.).
5.  Com razão a Corte  de origem ao concluir  que,
enquanto a inicial teve como única causa de pedir a
violação  das  regras  do  devido  processo
administrativo,  a  sentença  decidiu  causa  de  pedir
diversa da apresentada pela impetrante ao analisar o
direito ao recebimento dos proventos integrais.
6.  O  "pedido  da  ação  não  é  apenas  o  que  foi
requerido  em  um  capítulo  específico  ao  final  da
petição inicial,  mas,  sim, o que se pretende com a
instauração  da  demanda.  A  pretensão  deve  ser
extraída  da  interpretação  lógico-sistemática  da
inicial como um todo" (AgRg no REsp 1.470.591/SC,
Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA
TURMA, julgado em 6/11/2014, DJe 17/11/2014.).
7. Não se verifica a apontada afronta aos arts. 505,
512  e  515,  caput,  do  CPC  pelo  fato  da  parte
recorrida não ter requerido, nas razões de apelação,
a nulidade da sentença.  Isso porque o  julgamento
extra  petita  insere-se  no  conceito  de  matéria  de
ordem pública passível  de  conhecimento de  ofício
em  qualquer  tempo  e  grau  de  jurisdição.
Precedentes.
(...)
(AgRg  no  REsp  1533758/RJ,  Rel.  Ministro
HUMBERTO  MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,
julgado  em  17/12/2015,  DJe  10/02/2016)  (grifo
nosso)

Nessa mesma esteira, colaciono julgado de nossa Egrégia Corte
de Justiça e do Tribunal Mineiro:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  HORAS
EXTRAORDINÁRIAS,  SALÁRIOS  RETIDOS,
DÉCIMO  TERCEIRO,  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
QUINQUÊNIOS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DAS
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  RECURSO.  REMESSA
NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO.
PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA EXTRA
PETITA.  INEXISTÊNCIA  DE  CORRELAÇÃO
ENTRE A SENTENÇA E O PEDIDO. OFENSA AOS
ARTS.  128  E  460,  DO CÓDIGO  DE PROCESSO
CIVIL.  ACOLHIMENTO.  ANULAÇÃO  DA
SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. A
teor do disposto nos artigos 128 e 460, do código de
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processo  civil,  não  pode  o  magistrado  proferir
decisão  fora  dos  limites  estabelecidos  no  pedido
inicial, sob pena de configurar nulidade da decisão
por  julgamento  extra  petita.  (TJ-PB;  Proc.
078.2005.000960-0/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 27/02/2013; Pág. 11). (grifo
nosso).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PREVIDÊNCIA  PRIVADA.
COMPLEMENTAÇÃO  DE  APOSENTADORIA.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. VÍCIO
DE  JULGAMENTO  'EXTRA  PETITA'.
FUNDAMENTAÇÃO DISSOCIADA DA CAUSA DE
PEDIR. SENTENÇA CASSADA. I  - Em obediência
ao  princípio  da  congruência,  a  sentença  deve  ser
correlacionada  com  os  elementos  objetivos  da
demanda,  mediante  a  deliberação  dos  pedidos
postulados pelo autor e consoante os fundamentos da
causa de pedir ventiladas pelas partes. II - Se o juiz
fundamenta sua sentença em questão de fato - causa
de  pedir  -  diversa  da  suscitada  pelas  partes,  a
sentença padece de nulidade por  ser 'extra petita',
devendo  ser  cassada.  (TJ/MG,  AC
10051140003552001  MG,  10ª  Câmara  Cível,  Rel.
Des.  Vicente  de  Oliveira  Silva,  julgado  em
23/06/2015).

Evidenciou-se,  assim,  a  figura  do  error  in  procedendo,  haja
vista que a prestação jurisdicional deve ocorrer nos exatos limites em que foi
pleiteada. 

A nulidade verificada pode e  deve ser  reconhecida de ofício
pelo julgador, por se tratar de matéria de ordem pública:

EMEN: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO
FISCAL.  AUTO  DE  INFRAÇÃO.  TRANSPORTE
IRREGULAR DE ESTRANGEIRO. REINCIDÊNCIA.
SÚMULA 7/STJ.  JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NULIDADE.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA. 1.  O  STJ  entende  que,  nas  instâncias
ordinárias,  é  possível  ao  magistrado  reconhecer  a
nulidade da CDA de ofício, por se tratar de questão
de ordem pública relativa aos pressupostos da ação.
2.  Rever as  conclusões  do Tribunal  de  origem, no
tocante  à  reincidência  de  transporte  indevido  de
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estrangeiro  clandestinos,  implica  o  reexame  dos
elementos  fático-probatórios,  o  que  não é  possível
pela via eleita (Súmula 7/STJ). 3. Agravo regimental
a  que  se  nega  provimento.  ..EMEN:(AGARESP
201400280125, OG FERNANDES, STJ - SEGUNDA
TURMA,  DJE  DATA:27/05/2014  ..DTPB:.)  (grifo
nosso). 

Por fim, é de se destacar que a causa não se encontra madura
para julgamento,  necessitando,  dessa forma,  da produção de prova pericial
para fins de averiguação do grau de invalidez permanente e parcial do autor,
razão  pela  qual  o  mérito  não pode  ainda  ser  analisado por  essa  Corte  de
Justiça.

A par das referidas considerações, SUSCITO E ACOLHO, de
ofício,  A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA por vício de
julgamento  extra  petita,   CASSANDO-A e,  por  conseguinte,  determino o
retorno dos autos ao juízo de primeira instância, a fim de que seja proferida
nova decisão, apreciando o pedido tal qual deduzido na exordial.  

É COMO VOTO. 

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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