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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL  nº 0006958-95.2004.815.0251
ORIGEM                 : 3ª Vara da Comarca de Patos
RELATOR         : Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
APELANTE       : Maria de Jesus Nicácio Lopes
ADVOGADO   : Paulo Cesar de Medeiros – OAB/PB 11.350
01 APELADOS       : Osmar Nicácio Fernandes e outra
ADVOGADO   : Espedito André da Silva – OAB/PB 4.832
02 APELADO         : Maria de Jesus Nicácio Lopes
ADVOGADOS   : Isabella Alencar Maroja Ribeiro (OAB/PB 13.592) e outro
03 APELADO         : Naide Nicácio de Queiroz Melo
ADVOGADO   : Aluisio de Queiroz Melo Neto – OAB/PB 12.083.

PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação  de  inventário  –  Sentença  -
Homologação de partilha -  Decisão  “extra
petita”  -  Julgamento de pretensão diversa
da  vertida  na  exordial  -   Acolhimento  –
Decretação  de  nulidade  –  Aplicação  da
teoria da causa madura – Impossibilidade –
Retorno  dos  autos  ao  primeiro  grau  -
Nulidade – Decretação – Recurso voluntário
prejudicado.  

-  Decisão  “extra  petita”  ocorre  quando  o
magistrado decide fora dos limites contidos
na  petição  inicial,  sendo  necessária
declarar a sua nulidade, uma vez que fere o
princípio da adstrição do provimento judicial
ao pedido da parte.

-  Como  é  cediço,  todo  e  qualquer
magistrado  está  adstrito  a  julgar  as
demandas nos limites em que houver sido
propostas  (princípio  da  congruência  –

1



 

“Iudex secundum allegata partium iudicare
debet”),  nos  termos  dos  arts.  141  e  492,
ambos do Novo Código de Processo Civil.

- Nenhum juiz prestará a tutela jurisdicional
senão quando a parte ou o interessado a
requerer,  nos  casos  e  formas legais  (“Ne
procedat  iudex  ex  officio”).  Outrossim,
decidirá  a  lide nos limites  em que ela  foi
proposta,  sendo-lhe  defeso  conhecer  de
questões não suscitadas, a cujo respeito a
lei  exige  a  iniciativa  da  parte.  (“Iudex
secundum allegata partium iudicare debet”).

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

-  No caso dos autos, não se aplica a regra
do  §  3º  do  art.  1.013  do  CPC/2015,  que
prescreve ser cabível ao Tribunal  ad quem
julgar  desde  logo  o  mérito  quando,
decretada a nulidade da sentença,  o  feito
estiver  em  condições  de  imediato
julgamento. 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos do agravo de instrumento acima identificados,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, anular, de
ofício, a sentença, e, em consequência,  determinar que outra seja proferida,
observando os limites da pretensão deduzida pelo recorrente, nos termos do
voto do Relator e da súmula do julgamento de folha retro. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por
MARIA  DE  JESUS  NICÁCIO  LOPES, em  face  de OSMAR  NICÁCIO
FERNANDES e  OUTROS, irresignada com a  sentença proferida pelo M.M.
Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Patos que, nos autos da ação de in-
ventário, por ela manejada, homologou por sentença a partilha entre os her-
deiros dos bens deixados por Maria Fernandes da Conceição.
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Na sentença “a quo” (fls. 174/175), o magis-
trado de primeiro grau entendeu que no caso dos autos, “a formação do con-
domínio é obrigatória”, uma vez que o único imóvel a ser partilhado tem cará-
ter indivisível. 

A autora,  irresignada,  interpôs  recurso  de
apelação alegando, preliminarmente, a nulidade do processo, sob o funda-
mento de não ter sido intimada da sentença e, no mérito, sustenta que o ma-
gistrado não poderia homologar a partilha na forma de condomínio, eis que
não há nos autos nenhum pedido das partes requerendo a formação de con-
domínio do bem imóvel.

Pugna  pela  nulidade  da  sentença  e,  no
mérito, pela reforma da sentença para que seja determinada a partilha do bem
em partes iguais entre todos os herdeiros.

Contrarrazões às fls. 202/203.

Parecer ministerial sem manifestação acer-
ca do mérito recursal (fls. 225/227).

 

É o relatório. 

VOTO

Antes  de  examinar  as  razões  que  dão
suporte ao presente recurso, verifico a caracterização de óbice intransponível
– julgamento “extra petita” -, que conduz à decretação, de ofício, de nulidade
da sentença recorrida.

É que, como alegou a recorrente,  não há
nenhum  requerimento  dos  herdeiros  no  sentido  de  que  seja  formado
condomínio do único bem a ser partilhado.

No  entanto,  ao  proferir  a  decisão
guerreada,  o  magistrado de primeiro  grau homologou a partilha do imóvel
estabelecendo o condomínio entre os herdeiros. 

Como é cediço,  todo e qualquer juiz  está
adstrito a julgar as demandas nos limites em que tiverem sido propostas (141
e 492, ambos do NCPC), em decorrência do princípio da inércia da jurisdição
e da tradicional  regra da correlação entre o pedido e o concedido (“judex
judicare debet secundum allegata et probata partium”).

Destarte,  assim  agindo,  o  juiz  de  base
infringiu  os  arts.  141  e  492,  todos  do  CPC,  que,  respectivamente,
estabelecem:
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“Art. 141. O juiz decidirá a lide nos limites em que ela
foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não
suscitadas,  a  cujo  respeito  a  lei  exige  a  iniciativa  da
parte.”.

“Art.  492.  É  vedado  ao  juiz  proferir  decisão  de  natureza
diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade
superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Acerca do tema, HUMBERTO THEODORO
JÚNIOR leciona:

“Como  o  juiz  não  pode  prestar  a  tutela  jurisdicional
senão quando requerida pela parte (art. 2º.), conclui-se
que o pedido formulado pelo autor na petição inicial é a
condição sem a qual  o  exercício da jurisdição não se
legitima. Ne procedat iudex ex officio.
Como, ainda, a sentença não pode versar senão sobre o
que  pleiteia  o  demandante,  forçoso  é  admitir  que  o
pedido é também o limite da jurisdição (arts. 128 e 460).
Iudex secundum allegata partium iudicare debet.
O  primeiro  enunciado  corresponde  ao  princípio  da
demanda, que se inspira na exigência de imparcialidade
do  juiz,  que  restaria  comprometida  caso  pudesse  a
autoridade  judiciária  agir  por  iniciativa  própria  na
abertura  do  processo  e  na  determinação  daquilo  que
constituiria o objeto da prestação jurisdicional.
A segunda afirmativa traduz o princípio da congruência
entre  o  pedido  e  a  sentença,  que  é  uma  decorrência
necessária a garantia do contraditório e ampla defesa
(CF,  art.  5º.,  LV).  É preciso que o objeto do processo
fique  bem  claro  e  preciso  para  que  sobre  ele  possa
manifestar-se  a  defesa  do  réu.  Daí  por  que,  sendo  o
objeto  da  causa  do  pedido  do  autor,  não pode  o  juiz
decidir fora dele, sob pena de surpreender o demandado
e  cercear-lhe  a  defesa,  impedindo-lhe  o  exercício  do
pleno  contraditório.  O  princípio  da  congruência,  que
impede o julgamento fora ou além do pedido, insere-se,
destarte, no âmbito maior do devido processo legal.  O
mesmo  se  diz  do  princípio  da  demanda,  porque  sua
inobservância comprometeria a imparcialidade, atributo
inafastável da figura do juiz natural.
Em síntese, o pedido é a condição e o limite da prestação
jurisdicional, de maneira que a sentença, como resposta
ao pedido,  não pode  ficar  aquém da questões  por  ele
suscitadas (decisão citra petita) nem se situar fora delas
(decisão  extra  petita),  nem  tampouco  ir  além  delas
(decisão ultra petita).”.1

Corroborando  com  esse  entendimento,
veja-se a seguinte jurisprudência do STJ:
1 In “Curso de Direito Processual Civil” – Vol. I - “Teoria Geral do Direito Processual Civil e Processo de
Conhecimento” – 41ª. edição – Editora Forense - Rio de Janeiro - RJ - 2004 – p. 468.
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“PROCESSUAL  CIVIL  –  JULGAMENTO  EXTRA-
PETITA –  Fere o princípio da adstrição o julgado que
aprecia a causa além do pedido formulado na inicial.
Recurso especial conhecido e provido2.” (Grifei).

Veja-se que segue o mesmo entendimento o
MIN. TEORI ALBINO ZAVASCKI: “1. Em razão dos princípios da adstrição
e da devolutividade dos recursos em geral, não poderia o provimento
jurisdicional ir além do pedido formulado pela parte em suas razões do
recurso especial. 3” (Grifei).

O MIN. CESAR ASFOR ROCHA asseverou
que:  “PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  "EXTRA-PETITA".  Fere  o
princípio da adstrição o julgado que aprecia a causa, como no caso, fora
do pedido formulado na inicial. Primeiro recurso especial, interposto contra
o v. acórdão da apelação, parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido
em  parte.  Segundo  recurso  especial,  interposto  contra  o  v.  acórdão  dos
embargos infringentes, não conhecido, por prejudicado.4” (Grifei).

No mesmo tom, eis decisão desta Egrégia
Corte de Justiça:

“AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO  DE
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  POLICIAL  MILITAR.
TUTELA  ANTECIPADA.  PLEITO  FORMULADO  NA
EXORDIAL.  INEXIGIBILIDADE  DOS  DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS.  DECISÃO  LIMINAR.  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. RECURSO PREJUDICADO. - Considera-se
extra petita a decisão que decidir sobre pedido diverso
daquilo que consta da petição inicial. - 0 decisum que
não enfrenta o pedido formulado na petição inicial deve
ser  desconstituído  para  que  outro  em  seu  lugar  seja
proferido,  sob  pena  de  violar-se  o  duplo  grau  de
jurisdição.
TJPB - Acórdão do processo nº 20020110202211001 -
Órgão  (TRIBUNAL  PLENO)  -  Relator  José  Ricardo
Porto - j. Em 07/08/2012” (grifei)

Dessa  forma,  vê-se  que  o  princípio  da
adstrição  é  um verdadeiro  limitador  da  atividade  jurisdicional,  servindo  de
2 STJ – REsp – 154353 – RS – 4ª T. – Rel. Min. Cesar Asfor Rocha – DJU 01.10.2001 – p.
00220
3 STJ - AgRg no AG 518484 / SP - Ministro Teori Albino Zavascki - DJ 08.03.2004 p. 171
4 STJ - RESP 196314 / MG - Ministro Cesar Asfor Rocha - DJ 08.03.2000 p. 122
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medida  para o  julgamento  do  magistrado,  posto que este  só pode decidir
acerca dos tópicos referidos no pedido expresso da parte.

No  caso  dos  autos,  o  magistrado,  como
visto, estabeleceu, sob o único bem imóvel a ser partilhado, um condomínio
entre os herdeiros, ao argumento de que o bem é indivisível e não há acordo
entre as partes. 

Ora, é de se observar que ninguém pode
ser obrigado a permanecer em condomínio, fonte de litígios e dissabores.

Sobre a questão, dispõe o Código Civil:

"Art.  1.322.  Quando  a  coisa  for  indivisível  e  os
consortes  não  quiserem  adjudicá-la  a  um  só,
indenizando  os  outros,  será  vendida  e  repartido  o
apurado, preferindo-se, na venda, em condições iguais
de  oferta,  o  condômino  ao  estranho,  e  entre  os
condôminos aquele que tiver na coisa benfeitorias mais
valiosas, e, não as havendo, o de quinhão maior."

O  dispositivo  supramencionado  refere-se
aos bens em condomínio, sendo que, a legislação civil ainda estabelece uma
regra específica para a partilha. Confira-se:

"Art.  2.019.  Os  bens  insuscetíveis  de  divisão  cômoda,
que não couberem na meação do cônjuge sobrevivente
ou  no  quinhão  de  um  só  herdeiro,  serão  vendidos
judicialmente, partilhando-se o valor apurado, a não ser
que haja acordo para serem adjudicados a todos.

§  1º  Não  se  fará  a  venda  judicial  se  o  cônjuge
sobrevivente ou um ou mais herdeiros requererem lhes
seja adjudicado o bem, repondo aos outros, em dinheiro,
a diferença, após a avaliação atualizada.

Sobre  a  matéria,  leciona  MARCO
AURÉLIO S. VIANA5:

"A partilha deve ser elaborada de tal forma que haja
igualdade,  sejam  conciliados  os  interesses  e  a
comodidade  dos  co-herdeiros,  e  fiquem  prevenidos
litígios futuros. Persegue-se a maior igualdade possível
quanto ao seu valor, natureza e qualidade (art. 1.775 do
CC).  Busca-se  a  igualdade  matemática  a  par  com a
igualdade  qualitativa,  de  forma  tal  que  os  quinhões
sejam  rigorosamente  iguais.  É  importante  afastar
litígios  futuros.  Por isso  é  de se  evitar  o  condomínio
que, por natureza, é fonte de rixas. É por isso que o art.

5In Curso de Direito Civil, vol. 6, p. 300, 1994.
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1777, do Código Civil, edita: não cabendo o imóvel no
quinhão de um só herdeiro, ou não admitindo divisão
cômoda, deve ser vendido em hasta pública para divisão
do preço se um ou mais herdeiros não lhe requererem a
adjudicação,  repondo,  aos  outros,  em dinheiro,  o  que
sobrar."

Desse  modo,  não  tendo  as  partes  sido
ouvidas  sobre  o  interesse  na  adjudicação  do  bem  inventariado  e  nem
tampouco requerido a formação do condomínio, é imprescindível que sejam
intimadas para manifestarem-se acerca dos seus interesses e, não havendo
acordo, o magistrado deve analisar a possibilidade de alienação do imóvel em
hasta pública, com a consequente divisão dos valores, caso o imóvel seja de
fato indivisível. 

Pelo  exposto,  anula-se,  de  ofício,  o
“decisum  a  quo”,  por  vício  “extra petita”,  determinando  que  outro  seja
proferido após a análise da indivisibilidade do bem e intimação dos herdeiros
para se manifestarem acerca do interesse na adjudicação do imóvel,  bem
como na formação do condomínio. Recurso prejudicado.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente  ao  julgamento,  o  Exmo.  Dr.
Francisco Antônio de Oliveira Sarmento, Promotor de Justiça convocado.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Desembargador Relator
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