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EMENTA: ANULATÓRIA DE ESCRITURA PÚBLICA DE DOAÇÃO. AÇÃO
AJUIZADA EM DESFAVOR DO GENITOR DAS DONATÁRIAS, SENDO QUE
UMA DELAS JÁ HAVIA ATINGIDO A MAIORIDADE À ÉPOCA DA DOAÇÃO.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PAI. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO
DE  EMENDA  À  PETIÇÃO  INICIAL  E  CITAÇÃO  DA  LITISCONSORTE.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.  APELAÇÃO DOS
PROMOVENTES. CONFIGURAÇÃO  DE  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO. EFICÁCIA DA SENTENÇA QUE DEPENDE DA CITAÇÃO DE
TODOS  OS  LITISCONSORTES.  HIPÓTESE  EM  QUE  O  JUIZ  DEVE
DETERMINAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA QUE PROMOVA A
CITAÇÃO  DOS  LITISCONSORTE,  SOB  PENA  DE  EXTINÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 114 C/C O ART. 115, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS
DO  CPC.  PROVIDÊNCIA  NÃO  REALIZADA  PELO  JUÍZO.  EMENDA  À
EXORDIAL QUE  NÃO  ACARRETA MODIFICAÇÃO  DO  PEDIDO  OU  DA
CAUSA DE  PEDIR.  POSSIBILIDADE,  MESMO  APÓS  A ESTABILIZAÇÃO
SUBJETIVA DA DEMANDA. PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS DE
JUSTIÇA.  DADO  PROVIMENTO  AO  APELO.  SENTENÇA  ANULADA.
DETERMINADO O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA QUE SEJA
PROMOVIDA A CITAÇÃO DA LITISCONSORTE PASSIVA NECESSÁRIA E
SEJA  DADO  REGULAR  PROSSEGUIMENTO  AO  TRÂMITE  DO
PROCESSO.

1. Por força do art. 329, I e II, do Código de Processo Civil, não se admite emenda à
petição inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência ensejar a
modificação do pedido ou da causa de pedir, sem o consentimento do réu, e, em
nenhuma  hipótese,  permite  a  alteração  do  pedido  ou  da  causa  de  pedir  após  o
saneamento do processo.

2. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da
relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos
que devam ser litisconsortes, casos em que o Juiz determinará ao autor que requeira
a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob
pena de extinção do processo (art. 114 c/c o art. 115, parágrafo único, do CPC).

3. “A estabilidade subjetiva do processo não impede que o litisconsorte necessário
venha integrar o litígio após a contestação.” (Apelação Cível nº 20120710198827



(863048), 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Mário-Zam Belmiro. j. 22.04.2015, DJe
28.04.2015)

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º 0024706-45.2008.815.0011, em que figuram como Apelantes José Antônio
Rodrigues, Maria do Socorro Rodrigues Amorim, Maria Salete Rodrigues e Maria
Ilza  Rodrigues,  e  como  Apelados  Maria  Azevedo  Rodrigues  e  Murilo  Flávio
Rodrigues.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-
lhe provimento para anular a Sentença.

VOTO.

José Antônio Rodrigues, Maria do Socorro Rodrigues Amorim, Maria
Salete  Rodrigues  e  Maria  Ilza  Rodrigues interpuseram  Apelação contra  a
Sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Campina Grande, f.
336/338-v, nos autos da Ação Anulatória de Escritura Pública de Doação por eles
ajuizada em desfavor de  Maria Azevedo Rodrigues e Murilo Flávio Rodrigues,
este  último  na  qualidade  de  representante  legal  de Natacha  Lins  Rodrigues  e
Stefany Alves Rodrigues, que, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo
Civil, extinguiu o processo sem resolução do mérito, reconhecendo a ilegitimidade
do Promovido para figurar no polo passivo da demanda, eis que sua filha Natacha
Lins Rodrigues não é e nem era, ao tempo da doação que se visava anular, menor,
não  podendo  ser  representada  por  seu  genitor,  e  indeferiu,  por  esse  motivo,  o
requerimento  de  emenda à  Inicial  formulado pelos  Apelantes,  condenando-os  ao
pagamento  das  custas  processuais  e  honorários  advocatícios  de  sucumbência,
arbitrados no valor de R$ 5.000,00.

 
Em suas razões, f. 340/351, sustentaram que o pleito formulado ao Juízo não

objetivava emendar  a Exordial,  mas,  tão somente,  a  adequação do procedimento
com a citação de litisconsorte passivo necessário, requerimento que defende poder
ser realizado a qualquer tempo, ainda que em sede recursal, nos termos do art. 105,
parágrafo  único,  do  CPC,  argumentando  que  não  haverá  prejuízo  às  Partes
Promovidas, ante a oportunidade de exercer o contraditório e a ampla defesa sobre
todas as provas já produzidas nos autos, bem como de requerer a produção de outras,
se assim desejarem.

Pugnou pelo provimento do Apelo e pela anulação da Sentença, para que o
processo retorne à origem e seja determinada a citação das beneficiárias da doação
Natacha Lins Rodrigues e Stefany Alves Rodrigues.

Sem Contrarrazões por Parte dos Apelados, Certidão de f. 373-v.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  386/389,  opinando  pelo
conhecimento  e  provimento  do  Recurso,  por  entender  que,  em  respeito  aos
princípios  da  economia  processual  e  da  instrumentalidade  das  formas,  deve  ser



admitida a emenda à petição inicial em casos que não ensejem alteração da causa de
pedir ou do pedido.

É o Relatório.

O Recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido, f. 352, pelo que, presentes
os demais requisitos de admissibilidade, dele conheço.

Os Promoventes,  ora Apelantes,  ajuizaram a presente Ação objetivando a
anulação da Escritura Pública de Doação de f. 27/29, mediante a qual a Promovida
Maria Azevedo Rodrigues doou parte da propriedade denominada Várzea do Arroz,
situada  no Distrito  de Galante,  às  suas  netas  Natacha Lins  Rodrigues  e  Stefany
Alves Rodrigues, que foram representadas nestes autos por seu genitor, o Promovido
Murilo  Flávio  Rodrigues,  que,  inclusive,  apresentou  Contestação  em  nome  das
donatárias, f. 67/72, e participou de toda a instrução processual.

Tratando-se  de  feito  que  envolve  interesse  de  incapaz,  os  autos  foram
remetidos  ao  representante  do  Ministério  Público,  que,  em sua  manifestação,  f.
315/321, opinou pela extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista
que  uma  das  donatárias  já  havia  atingido  a  maioridade  ao  tempo  da  doação
supostamente ilegal e, por esse motivo, deveria ter sido incluída no polo passivo da
demanda.

O  Juízo,  considerando  que  o  feito  já  se  encontrava  contestado  e
completamente instruído, concluiu pela impossibilidade de emenda à Petição Inicial
e  de  citação  da  litisconsorte,  como  requereram  os  Promoventes/Apelantes,  f.
324/335,  e,  por  se  tratar  de  litisconsórcio  passivo  necessário,  pela  ausência  de
pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Por força do art. 329, I e II, do Código de Processo Civil1, não se admite
emenda à petição inicial após o oferecimento da contestação quando tal diligência
ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir, sem o consentimento do réu,
e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o
saneamento do processo.

Nos  termos  do  art.  114,  do  CPC2,  o  litisconsórcio  será  necessário  por
disposição  de  lei  ou  quando,  pela  natureza  da  relação  jurídica  controvertida,  a
eficácia  da  sentença  depender  da citação  de todos  que  devam ser  litisconsortes,
casos em que o Juiz determinará ao autor que requeira a citação de todos que devam
ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob pena de extinção do processo (art.

1 Art. 329. O autor poderá:

I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento
do réu;

II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento
do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo
de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

2 Art. 114. O litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação
jurídica  controvertida,  a  eficácia  da  sentença  depender  da  citação  de  todos  que  devam  ser
litisconsortes.



115, parágrafo único, do CPC3).

In casu, a emenda da Exordial para possibilitar a inclusão de litisconsorte
necessário no polo passivo da demanda não enseja modificação do pedido ou da
causa de pedir.

Ademais, conforme já relatado, o Juízo prolatou a Sentença de extinção sem
resolução do mérito sem determinar aos Promoventes/Recorrentes que cumprissem
a diligência prevista no mencionado parágrafo único do art. 115, do CPC.

Nessa  hipótese,  consoante  o  recente  entendimento  jurisprudencial  do
Superior  Tribunal  de  Justiça4,  seguido  pelos  Tribunais  de  Justiça  pátrios,  a
estabilidade subjetiva do processo não impede que o litisconsorte necessário venha
integrar o litígio após a contestação.

Ilustrativamente, colaciono precedentes do TJDFT e do TJMG:

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  RESCISÃO
CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS DE CRÉDITOS DE PRECATÓRIO.
LITISCONSÓRCIO  PASSIVO  NECESSÁRIO.  AUSÊNCIA  DE
OPORTUNIDADE  À  PARTE  AUTORA PARA PROMOVER  A CITAÇÃO.
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  PREMATURA.  1.  É  hipótese  de  litisconsórcio
necessário  a  demanda  que  discute  rescisão  de  negócio  relativo  à  cessão  de
créditos de precatório, sendo impossível restituir ao autor os direitos cedidos à ré
quando esta  já  os  transmitiu  a  terceiros,  sem que os  atuais  detentores  desses
direitos participem da lide. 2. A ausência de indicação de todas as partes no polo
passivo da demanda enseja a determinação do magistrado para que o requerente
promova a citação de todos os interessados antes de promover a extinção do feito.
3.  A  estabilidade  subjetiva  do  processo  não  impede  que  o  litisconsorte
necessário  venha integrar o litígio após a contestação. 4.  Recurso provido.

3 Art. 115. […] Parágrafo único. Nos casos de litisconsórcio passivo necessário, o juiz determinará ao
autor que requeira a citação de todos que devam ser litisconsortes, dentro do prazo que assinar, sob
pena de extinção do processo.

4 PROCESSUAL CIVIL. EMENDA À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO
PEDIDO, APÓS OFERECIDA A CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO, EX
OFFICIO,  DE  QUE  O  AUTOR  PROMOVA A  CITAÇÃO  DO  LITISCONSORTE  PASSIVO
NECESSÁRIO. POSSIBILIDADE. ART. 47 DO CPC/1973. NORMA DE CARÁTER DE ORDEM
PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ não se
admite  a  emenda da  inicial  após  o oferecimento da  contestação  quando tal  diligência  ensejar  a
modificação do pedido ou da causa de pedir. Isso porque a regra prevista no art. 284 do CPC/1973
deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC/1973, que impede ao autor, após a
citação,  modificar  o  pedido  ou a  causa  de  pedir,  sem o  consentimento  do réu;  e,  em nenhuma
hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do processo. 2. In
casu, a emenda da inicial para possibilitar a inclusão no polo passivo da demanda de litisconsorte
necessário  não  enseja  modificação  do  pedido  ou  da  causa  de  pedir.  3.  Ademais,  é  assente  o
entendimento  do  STJ  de  que  o  litisconsórcio  necessário  é  regido  por  norma  de  ordem pública,
cabendo ao juiz determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide do
litisconsorte  passivo.  4.  Nos  termos  do  art.  47  do  Código  de  Processo  Civil  de  1973  há  o
litisconsórcio necessário quando, por disposição de lei ou pela natureza da relação jurídica, o juiz
tiver  de decidir  a  lide de  modo uniforme para todas as  partes.  5.  O litisconsórcio  necessário,  à
exceção das hipóteses de imposição legal, encontra sua razão de ser na natureza da relação jurídica
de direito material deduzida em juízo, que implica produção dos efeitos da decisão de mérito de
forma direta na esfera jurídica de todos os integrantes dessa relação. 6. Agravo Interno não provido.
(AgInt  no  Recurso  Especial  nº  1.593.819/SP (2016/0090579-8),  2ª  Turma do STJ,  Rel.  Herman
Benjamin. DJe 03.05.2017)



(Apelação Cível nº 20120710198827 (863048), 2ª Turma Cível do TJDFT, Rel.
Mário-Zam Belmiro. j. 22.04.2015, DJe 28.04.2015)

DIREITO  CIVIL  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE  DE  NEGÓCIO  JURÍDICO.  EMENDA DA PETIÇÃO  INICIAL
APÓS A CONTESTAÇÃO. HIPÓTESE DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO.
ADMISSIBILIDADE.  DECADÊNCIA.  NULIDADE  ABSOLUTA.  NÃO
CONFIGURAÇÃO.  I.  A decisão  judicial  que,  reconhecendo  a  existência  de
litisconsórcio  passivo  necessário,  determina  a  correção  da  petição  inicial  e  a
citação  do  litisconsorte,  longe  de  vulnerar  alguma regra  processual,  empresta
cumprimento estrito  ao  disposto no artigo  47,  parágrafo  único,  do  Código  de
Processo Civil. II.  A observância do litisconsórcio necessário é indispensável à
validade da relação processual, motivo por que o legislador impõe ao juiz velar
pela sua constituição, seja qual for o estágio de desenvolvimento do processo. III.
A  contestação  e  a  estabilização  subjetiva  da  relação  processual  não
constituem  óbice  à  citação  do  litisconsorte  necessário  e  ao  consequente
realinhamento da petição inicial. IV. De acordo com a inteligência do artigo 169
do Código Civil, não se expõem à prescrição ou a decadências pretensões que
tenham por  objeto  a  declaração  de  nulidade  absoluta  do  negócio  jurídico.  V.
Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 2013.00.2.029209-3 (801396), 4ª
Turma Cível do TJDFT, Rel. James Eduardo Oliveira. unânime, DJe 14.07.2014)

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO  -  AÇÃO  DE  ANULAÇÃO  DE  NEGÓCIO
JURÍDICO  -  ADITAMENTO  DA INICIAL -  LITISCONSÓRCIO  PASSIVO
NECESSÁRIO - POSSIBILIDADE. A ocorrência do litisconsórcio necessário é
determinada por disposição leal ou pela natureza da relação jurídica em discussão
a  ensejar  a  necessidade  de  decisão  uniforme  para  as  partes  interessadas.  O
litisconsórcio necessário é regido por norma de ordem pública, cabendo ao juiz
determinar, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, a integração à lide
do litisconsorte  passivo.  No litisconsórcio  necessário  é  possível  a  admissão
após a citação e a contestação, não altera o pedido e nem a causa de pedir.
(Agravo de Instrumento nº 1.0024.12.265467-6/001, 12ª Câmara Cível do TJMG,
Rel. José Augusto Lourenço dos Santos. j. 16.12.0015, Publ. 18.01.2016)

Em  outras  palavras,  configurado  o  caso  de  litisconsórcio  necessário,  é
plenamente  possível  a  admissão  do litisconsorte  após  a  citação  dos  demais  e  a
apresentação de contestação, eis que a providência não altera o pedido, tampouco a
causa de pedir.

Posto  isso,  conhecida  a  Apelação,  dou-lhe  provimento  para  anular  a
Sentença e determinar o retorno dos autos à Vara de origem, para que seja
promovida  a  citação  da  litisconsorte  passiva  necessária  Natacha  Lins
Rodrigues  e  seja  dado  o  regular  prosseguimento  do  trâmite  processual,
permitindo-lhe  apresentação  de  defesa,  manifestação  acerca  das  provas
produzidas e possibilitando a produção de outros elementos probatórios que
entenda necessários.

  É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 17 de abril de 2018,
conforme  Certidão  de  julgamento,  com  voto,  o  Excelentíssimo  Desembargador
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, participando do julgamento, além deste
Relator, o Excelentíssimo Desembargador João Alves da Silva. Presente à sessão o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.



Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


