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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  SOBREPARTILHA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EMENDA À INICIAL.
FORMULAÇÃO  DE  NOVOS  PLEITOS.  PERDA  DO
DIREITO À HERANÇA E RESTITUIÇÃO DOS BENS
SONEGADOS. MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO
INTIMOU  O PROMOVIDO  PARA  MANIFESTAÇÃO
QUANTO AO ALUDIDO ADITAMENTO. VIOLAÇÃO
AOS  PRINCÍPIOS  DO  CONTRADITÓRIO  E  DA
AMPLA  DEFESA.  CASSAÇÃO  DA  SENTENÇA.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM.
UTILIZAÇÃO  DO  ARTIGO  932,  INCISO  III,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO
PREJUDICADO.

-  Muito  embora  haja  a  inclusão  de  novos  pedidos,  quais
sejam, a restituição dos bens sonegados e a perda do direito à
herança,  o  Julgador  a  quo não  oportunizou  ao  apelante  o
direito  de  se  manifestar  quanto  aos  citados  tópicos,
ensejando, portanto, o cerceamento do direito de defesa. 

-“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  USUCAPIÃO.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.
AUSÊNCIA  DE  INTIMAÇÃO  DO  RÉU  SOBRE
EMENDA  DA  INICIAL  E  NOVOS  DOCUMENTOS
JUNTADOS  PELA  PARTE  AUTORA.  CASSAÇÃO  DA
SENTENÇA.  É  nula  a  sentença  proferida  logo  após  a
emenda da petição inicial, em que foram apresentados novos
documentos,  sem  intimação  da  parte  ré,  por  configurar
cerceamento  de  defesa,  violando  os  princípios  da  ampla



defesa e do contraditório, sobretudo porque os documentos
foram  utilizados  para  formar  o  convencimento  do  Juiz  e
embasaram  a  decisão  recorrida.”  (TJMG;  APCV
1.0686.11.011823-5/002; Relª Desª Claret de Moraes; Julg.
15/12/2016; DJEMG 27/01/2017 ).

- “Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar au-
tocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos pro-
cessos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da deci-
são recorrida.”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

V I S T O S.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo promovido, Rene Fabrice Almeida
Ramondot, em face da sentença proferida pelo magistrado de base às fls. 288/289-verso, que,
nos autos da Ação de Sonegados, ajuizada por Jacqueline Yara Almeida Ramondot em des-
favor daquele, julgou procedente a pretensão autoral para “determinar a restituição do valor
correspondente a R$ 201.400,00 (referente  à meação) e a  R$ 101.400,00 (relativa  à he-
rança)”, bem assim para “declarar a perda do direito de herança do referido herdeiro sobre
a quantia em apreço”.

Em suas razões recursais (fls. 303/317), o demandado suscita, preambularmen-
te, a nulidade processual por cerceamento do direito de defesa, bem como ser o julgamento
extra petita. No mérito, pugna pela improcedência do pleito, alegando que devem ser observa-
dos os valores deixados pelo de cujus no dia do seu falecimento. Aduz, ainda, que seja retira-
da a pena da perda do direito de herança, considerando o recebimento pela demandante do im-
porte correspondente a R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais).

Contrarrazões ofertadas às fls. 322/327.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às fls. 337/342, opinando, tão somen-
te, pelo acolhimento da prefacial de decisão prolatada além do solicitado, a fim de excluir a
pena de sonegados. 

É o breve relatório.

DECIDO.

O promovido requer, preambularmente, a nulidade processual por cerceamento
do direito de defesa, bem como por ser a sentença extra petita.
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Da análise dos autos, vislumbro que o juiz de primeiro grau, à fl. 186, conce-
deu o prazo de 10 (dez) dias à parte autora para emendar a inicial, com a finalidade de que
haja a adequação do pedido aos termos da Ação de Sobrepartilha, cujo cumprimento judicial
foi observado através da juntada de petitório à fl. 192, sob os seguintes termos:

“Em atendimento à solicitação desse  douto juízo no sentido de
adequar o pedido aos termos da ação de sonegados,  diante da
conversão da ação determinada no despacho de fls. 22 deste ca-
derno processual, requer de Vossa Excelência seja a presente de-
manda julgada procedente, condenando o sonegador a restituir os
bens sonegados ao monte-mor para nova partilha e, consequente-
mente, aplicando-o à perda do direito que sobre esses bens tinha,
nos precisos termos do artigo 1.992 do Código Civil Brasileiro.
Não sendo possível a restituição, requer a procedência da deman-
da para condenar o réu ao pagamento da importância equivalente,
devidamente atualizada com juros e correção monetária, com ful-
cro no art. 1.995 do Código Civil.”

Ocorre que, muito embora haja a inclusão de novos requerimentos, quais se-
jam, a restituição dos bens sonegados e a perda do direito à herança, o Julgador  a quo não
oportunizou ao recorrente o direito de se manifestar quanto aos citados tópicos. 

Com efeito, a conjuntura em pauta ensejou a ofensa flagrante ao contraditório e
à ampla defesa, posto que deveria o magistrado singular viabilizar à parte contrária a possibi-
lidade de apresentar suas razões de contenção aos referidos argumentos trazidos como adita-
mento da proemial.

Em assim sendo, tendo em vista que a procedência do julgamento da pretensão
autoral considerou os pleitos apresentados em momento ulterior, no sentido de “determinar a
restituição do valor correspondente a R$ 201.400,00 (referente à meação) e a R$ 101.400,00
(relativa à herança)”, bem assim para “declarar a perda do direito de herança do referido
herdeiro sobre a quantia em apreço”, a cassação da sentença é medida que se impõe.

Nessa linha de raciocínio, é o entendimento consolidado pelo Tribunal de Justi-
ça Mineiro:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINAR
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMA-
ÇÃO DO RÉU SOBRE EMENDA DA INICIAL E NOVOS DO-
CUMENTOS  JUNTADOS  PELA  PARTE  AUTORA.  CASSA-
ÇÃO DA SENTENÇA.  É nula a sentença proferida logo após a
emenda da petição inicial, em que foram apresentados novos do-
cumentos, sem intimação da parte ré, por configurar cerceamento
de defesa, violando os princípios da ampla defesa e do contraditó-
rio, sobretudo porque os documentos foram utilizados para formar
o  convencimento  do  Juiz  e  embasaram  a  decisão  recorrida.”
(TJMG; APCV 1.0686.11.011823-5/002; Relª Desª Claret de Mo-
raes; Julg. 15/12/2016; DJEMG 27/01/2017 ).
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“APELAÇÃO  E  AGRAVO  RETIDO.  EMENDA  À  INICIAL
APÓS  CITAÇÃO.  ART.  264    DO  CPC/73.  RELATIVIZAÇÃO.
ENTENDIMENTO DO E. STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS
NOVOS.  UTILIZAÇÃO  NA  FUNDAMENTAÇÃO  DA  SEN-
TENÇA. INTIMAÇÃO DA PARTE ADVERSA. INOCORRÊN-
CIA.  ART.  398  CPC/73.  DESCUMPRIMENTO.  NULIDADE.
PRELIMINAR ACOLHIDA.  NULIDADE DA SENTENÇA.  1.
De acordo com o entendimento do E. STJ, é possível a relativiza-
ção da norma insculpida no art. 264   do CPC/73, permitindo-se a
emenda mesmo após a citação do réu, quando inexiste alteração
da causa de pedir e pedido. 2. Deve ser provido o recurso de ape-
lação e anulada a sentença que não oportuniza à parte contrária
manifestação sobre a juntada de documentos, mormente quando
estes  influenciaram diretamente  no julgamento proferido,  o  que
implica afronta assim aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.” (TJMG; APCV 1.0024.13.097109-6/001; Rel. Des. Afrâ-
nio Vilela; Julg. 21/03/2017; DJEMG 31/03/2017)  

Por fim,  restando prejudicadas  as demais  matérias  suscitadas  pelo apelante,
compete ao relator o não conhecimento do recurso, de forma monocrática, nos moldes do arti-
go 932, inciso III, da nova Lei adjetiva Civil, senão vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção de prova, bem como, quando for o caso, homologar au-
tocomposição das partes;
II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos pro-
cessos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da deci-
são recorrida.”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

Portanto, faz-se imperioso o retorno dos autos à origem para que o feito prossi-
ga seu trâmite regular.

Com essas considerações, reconheço o cerceamento do direito de defesa do
promovido e acolho a preliminar, para cassar a sentença de fls. 288/289-v, determinan-
do, por conseguinte, o retorno dos autos ao Juízo   a quo, com o escopo de que seja concedi-
do regular processamento do feito, restando prejudicado o apelo, nos termos do artigo 932, in-
ciso III, do CPC/2015. 

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa, 19 de março de 2018, segunda-feira.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR                           

J/16
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