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ACÓRDÃO
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EMENTA:  APELAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE  UNIÃO  ESTÁVEL  C/C 
PARTILHA DE  BENS.  PEDIDO  DE  CONCESSÃO  DE  DIREITO  REAL DE 
HABITAÇÃO  FORMULADO  NA  RÉPLICA.  IMPOSSIBILIDADE. 
ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA.  ART.  264  DO  CÓDIGO  DE PROCESSO 
CIVIL.  PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVIMENTO.

Não  é  possível  o  aditamento  do  pedido  depois  da  citação,  na  impugnação  à 
contestação, sem o consentimento do réu. Inteligência do art. 264, do Código de 
Processo Civil. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

VISTO, relatado  e  discutido  o  presente  procedimento  referente  à 
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0024790-07.2012.815.0011, em que figuram como partes 
Sueli Meira Liebig e Maria de Fátima Cruz.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando o Relator, em conhecer da  APELAÇÃO CÍVEL e 
dar-lhe provimento. 

VOTO

Sueli Meira Liebig interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo 
Juízo da 5ª Vara de Família da Comarca de Campina Grande, f. 107/115, nos autos 
da Ação de Reconhecimento de União Estável c/c Partilha de Bens ajuizada por 
Maria de  Fátima Cruz em face  do  espólio  de  Severino da Silva  Meira, que 
julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,  reconhecendo  a  união  estável  entre  a 
Autora/Apelada e o falecido, conferindo a ela o direito real de habitação no imóvel 
em que residiam e indeferindo o pedido de partilha desse bem.

Em suas Razões, f. 141/153, afirmou que o pedido referente ao direito real 
de habitação foi formulado apenas na Impugnação à Contestação e que, na Inicial, 
constam tão somente os pedidos de declaração da união estável e de partilha do 
imóvel em que a Apelada residia com seu falecido companheiro.

Sustentou  que  manifestou  sua  discordância  quanto  a  essa  inovação  nas 



alegações  finais e  que  o  art.  264,  do  Código  de  Processo  Civil,  só  permite  a 
modificação do pedido, posteriormente à citação, com o consentimento do réu, pelo 
que não poderia o Juízo decidir sobre o alegado direito real de habitação.

Argumentou que o imóvel em questão foi adquirido por seus pais durante o 
casamento e que, quando sua mãe faleceu, a metade desse bem lhe foi transferida, 
na forma dos arts. 1.5721 e 1.6032, do Código Civil de 1.916.

Defendeu  que  ficará  impedida  de  exercer as  faculdades  inerentes  à 
propriedade do imóvel se o direito real de habitação for conferido à Recorrida.

Requereu, por essas razões, a anulação do capítulo da Sentença em que foi 
decidido o pedido de concessão do direito real de habitação.

Intimada, f. 155, a Apelada não ofertou contrarrazões, f. 156.

A  Procuradoria  de  Justiça,  f.  161/163,  pugnou  pelo  provimento  da 
Apelação, por considerar não ser possível a modificação do pedido após a citação 
do réu sem seu consentimento.

É o Relatório.

Embora o requerimento de gratuidade judiciária, quando a ação estiver em 
curso, deva ser formulado em petição avulsa3, a ser processada em apenso aos autos 
principais4,  não  se  pode  desconsiderar  que  a  Apelante,  mesmo  que 
equivocadamente, requereu esse benefício em sede de Contestação, f. 35/39, pleito 
que não foi expressamente negado pelo Juízo, razão pela qual deve ser considerado 
tacitamente deferido.

1 Art.  1.572.  Aberta  a  sucessão,  o  domínio  e  a  posse  da  herança  transmitem-se,  desde  logo,  aos  
herdeiros legítimos e testamentários.

2 Art.  1.603.  A sucessão  legítima  defere-se  na  ordem  seguinte:  I  –  Aos  descendentes.  II  –  Aos 
ascendentes. III – Ao cônjuge sobrevivente. IV – Aos colaterais. V – Aos Municípios, ao Distrito 
Federal ou à União.

3 Art. 6º. O pedido, quando formulado no curso da ação, não a suspenderá, podendo o juiz, em face 
das provas,  conceder ou denegar de plano o benefício de assistência.  A petição, neste caso, será  
autuada em separado, apensando-se os respectivos autos aos da causa principal, depois de resolvido o 
incidente.

4 AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DO PREPARO 
DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA Nº 187/STJ. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA  GRATUITA.  INDEFERIMENTO  NA  ORIGEM.  NECESSIDADE  DE 
REITERAÇÃO. FORMULAÇÃO POR MEIO DE PETIÇÃO AVULSA OU PAGAMENTO DO 
PREPARO. 1. Esta Corte firmou entendimento de que, embora o pedido de assistência judiciária 
gratuita  possa  ser  feito  a  qualquer  tempo,  quando  a  ação  estiver  em curso,  o  pedido  deve  ser 
formulado em petição avulsa, a qual será processada em apenso aos autos principais. Ressalte-se que 
constitui  erro  grosseiro  a  inobservância  dessa  formalidade,  nos  termos  do  art.  6º  da  Lei  nº 
1.060/1950. 2. Em que pese a discussão do feito dizer respeito à concessão da justiça gratuita, como 
o  pleito  foi  indeferido  pela  Corte  de  origem,  fazia-se  necessário  o  recolhimento  do  preparo  do 
recurso especial ou a renovação do pedido, nos termos do art. 6º da Lei nº 1.060/1950. 3. Agravo 
regimental  não  provido  (STJ,  AgRg  no  AREsp  509.483/SP,  Rel.  Ministro  RICARDO  VILLAS 
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/11/2014, DJe 12/11/2014).



Assim,  sendo  tempestiva  a  Apelação  e  estando  presentes  os  demais 
requisitos de admissibilidade, dela conheço.

Nos termos do art. 264, do Código de Processo Civil, “feita a citação, é 
defeso ao autor modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu, 
mantendo-se as mesmas partes, salvo as substituições permitidas por lei”.

Apesar de ser possível a relativização, em hipóteses excepcionais, desse 
rígido sistema de estabilização da demanda, o Superior Tribunal de Justiça5 e este 
Tribunal6 não admitem a emenda da inicial  após  o oferecimento da contestação 
quando tal diligência ensejar a modificação do pedido ou da causa de pedir.

Na Inicial,  a Apelada pediu tão somente o reconhecimento de sua união 

5 RECURSO  ESPECIAL.  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  E  FALIMENTAR.  AÇÃO 
REVOCATÓRIA. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. CAUSA DE PEDIR. CONSILIUM FRAUDIS. 
OMISSÃO.  CONTESTAÇÃO  APRESENTADA.  ESTABILIZAÇÃO  DA LIDE.  EMENDA DA 
INICIAL. DESCABIMENTO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. ARTIGOS 
ANALISADOS: 264, PARÁGRAFO ÚNICO, 282, 284, 295, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC; E 
53 DO DL 7.661/45. […] 7. De acordo com a jurisprudência deste Tribunal, a petição inicial não 
pode  ser  emendada  depois  de  apresentada  a  contestação,  sob  pena  de  malferir  o  princípio  da 
estabilização  da  demanda.  Ainda  que  essa  perspectiva  possa  ser  flexibilizada  em  situações 
excepcionais,  o  art.  264,  parágrafo  único,  do  CPC veda  a  alteração  da  causa  de  pedir  após  o 
saneamento do processo. 8. Negado provimento ao recurso especial (STJ, REsp 1305878/SP, Rel. 
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2013, DJe 11/11/2013).

PROCESSUAL CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  SUPOSTA OFENSA AO  ART.  535  DO  CPC. 
INEXISTÊNCIA  DE  VÍCIO  NO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
PETIÇÃO INICIAL QUE TRATA DE MATÉRIA ESTRANHA AO OBJETO DA LIDE. EMENDA 
À INICIAL. MODIFICAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO, APÓS OFERECIDA A 
CONTESTAÇÃO  E  SANEADO  O  FEITO.  IMPOSSIBILIDADE.  PRECEDENTES.  […]  2.  A 
jurisprudência  desta  Corte  não  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 artigo referido deve ser compatibilizada com o disposto no art. 264 do CPC, que impede  
ao autor, após a citação, modificar o pedido ou a causa de pedir, sem o consentimento do réu (caput);  
e, em nenhuma hipótese, permite a alteração do pedido ou da causa de pedir após o saneamento do 
processo (parágrafo único). 3. Destarte, após oferecida a contestação e saneado o feito, não se mostra  
possível a realização da diligência prevista no art. 284 do CPC quando ensejar a modificação do 
pedido e da causa de pedir, como ocorre no caso dos autos, impondo-se a extinção do processo sem 
resolução  de  mérito.  4.  Recurso  especial  parcialmente  provido  (STJ,  REsp  1291225/MG,  Rel. 
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2012, DJe 
14/02/2012).

6 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  DANO  MORAL. 
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO.  BEM ROUBADO. PROPOSTA PARA LIQUIDAÇÃO DO 
DÉBITO  PELA  SEGURADORA.  CARTA  DE  SALDO  DEVEDOR  APRESENTADA  PELA 
INSTITUIÇÃO  FINANCEIRA  EM  VALOR  SUPERIOR  AO  DE  MERCADO.  POSTERIOR 
CONFECÇÃO  VOLUNTÁRIA  DO  BOLETO  BANCÁRIO  NO  VALOR  PLEITEADO  NA 
INICIAL. LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO. PEDIDO PARA PROSSEGUIMENTO DA DEMANDA 
EM RELAÇÃO AO DANO MORAL.  ALEGAÇÃO DE PERMANÊNCIA DAS COBRANÇAS 
POSTERIORMENTE À QUITAÇÃO DO SALDO DEVEDOR.  ALTERAÇÃO DA CAUSA DE 
PEDIR.  IMPOSSIBILIDADE.  VIOLAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  AMPLA  DEFESA. 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  264,  CAPUT E  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO  PELO  JUÍZO  DO  PLEITO  FORMULADO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A alteração do pedido ou da causa de pedir após 
o ajuizamento da ação, caracteriza emenda à inicial, só podendo ser feita sem o consentimento da 
parte contrária antes da citação, de acordo com o art. 264,  caput e parágrafo único, do Código de 
Processo Civil, sob pena de violação ao princípio da ampla defesa (TJPB, AC 200.2010.042245-
6/002, Quarta Câmara Cível, Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos, DJPB 18/02/2013, p. 12).



estável com Severino da Silva Meira, genitor da Apelante, já falecido, e a partilha 
do imóvel em que residiam, único bem deixado pelo de cujus.

O  pedido  de  concessão  do  direito  real  de  habitação  foi  formulado 
posteriormente ao oferecimento da Contestação, na Réplica, f. 56/62, e a Apelante 
se manifestou,  expressamente, contrária ao aditamento,  f. 97/102, razão pela qual 
não poderia o Juízo aceitá-lo e decidir o pedido.

Posto isso,  conhecida a Apelação, dou-lhe provimento  para  anular o 
capítulo da Sentença em que foi apreciado o pedido de concessão de direito real 
de habitação, mantendo-a nos demais termos.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária de 16 de dezembro de 
2014, com voto, o Exm.° Des. João Alves da Silva, dele participando, além de mim, 
Relator, o Exm.° Juiz Convocado João Batista Barbosa, substituindo o Exm.° Des. 
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exm.ª Promotora de 
Justiça convocada Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJPB em João Pessoa,                                                 .

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


