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REEXAME  OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  REVISÃO  DE
PROVENTOS.  PENSÃO POR MORTE DE MILITAR.
MAGISTRADO  A  QUO QUE  JULGOU  HIPÓTESE
TOTALMENTE ESTRANHA AO CASO CONCRETO.
SENTENÇA COM NATUREZA DIVERSA DO PEDIDO.
DECISUM  EXTRA  PETITA.  CONFIGURAÇÃO.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.   RETORNO DOS
AUTOS  À  INSTÂNCIA  DE  ORIGEM  PARA
PROFERIMENTO  DE  NOVA  DECISÃO.  RECURSO
PREJUDICADO. UTILIZAÇÃO DO ART. 932, III, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. 

- O magistrado a quo, através da sentença hostilizada às fls.
71/76,  decidiu a lide totalmente fora dos limites postulados
na inicial, referindo-se a caso dissonante ao dos presentes au-
tos, tratando de matéria não delimitada pela promovente e de
partes estranhas ao litígio.

- O decisório que apreciou pedido ou causa de pedir distintos
dos  que  foram apresentados  pela  postulante  deve  ser
considerado extra petita por conferir provimento judicial so-
bre algo que não fora pleiteado ou alegado na proemial.

- “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;
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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.

Cuida-se de Ação Ordinária de Revisão de Pensão c/c Pedido de Cobrança pro-
posta por Maria da Conceição Alves em desfavor da PBPREV – Paraíba Previdência, pug-
nando, em síntese, que a autarquia demandada seja condenada no sentido de proceder à imedi-
ata correção no contracheque da autora, correspondente ao benefício previdenciário, quanto
ao soldo, gratificação de habilitação, anuênios, adicional de inatividade e auxílio invalidez,
devendo tais parcelas serem pagas, totalizando a quantia de R$ 2.091,55 (dois mil, noventa e
um reais e cinquenta e cinco centavos). 

Ademais, pugna pela retificação dos proventos para que o valor do pensiona-
mento se refira ao pago para o militar, se estivesse em atividade, atualizando, na proporção de
17%, 20% e 20%, respectivamente, as seguintes verbas: “anuênios, adicional de inatividade
e auxílio invalidez”. Requer, ainda, o ressarcimento quanto às diferenças resultantes do paga-
mento a menor da remuneração da demandante. 

Sobreveio sentença, fls. 71/76, na qual o magistrado a quo julgou parcialmente
procedente o pedido formulado na exordial, sob os seguintes termos:

“(…) Isto posto, com base nos fundamentos acima mencionados,
REJEITO a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo Es-
tado da Paraíba e, no mérito, baseado no artigo 269, I, do CPC,
JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido  formulado por
DIEGO DORIA MELO DE PINHO em face da Pbprev – Paraíba
Previdência e o Estado da Paraíba, declarando indevida a inci-
dência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias,
Gratificação do art. 57, VII L 58/03, auxílio alimentação e grati-
ficação de insalubridade, determinando que os promovidos  resti-
tuam à parte autora as quantias indevidamente descontadas com a
incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores,  do
período não prescrito, com correção monetária e juros, na forma
do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a data de cada desconto in-
devido.” - Grifos nos originais.

Apelação Cível manejada pela PBPREV – Paraíba Previdência às fls. 77/84.
Suscita, preambularmente, a sua ilegitimidade passiva. No mérito, aponta, em síntese, a lega-
lidade dos descontos incidentes sobre as verbas remuneratórias e a sucumbência parcial.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 89/96-v.

Instada a manifestar-se, a Procuradoria de Justiça opinou pela rejeição da pre-
facial suscitada e pelo desprovimento do apelo e da remessa necessária – fls. 102/108-verso.

É o relatório.
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DECIDO.

A autora propôs  “Ação Ordinária de Revisão de Pensão c/c Pedido de Co-
brança”, objetivando a imediata correção no seu contracheque, correspondente ao benefício
previdenciário, quanto ao soldo, gratificação de habilitação, anuênios, adicional de inatividade
e auxílio invalidez, devendo tais parcelas serem pagas, totalizando a quantia de R$ 2.091,55
(dois mil, noventa e um reais e cinquenta e cinco centavos). 

Ademais, pugna pela retificação dos proventos para que o valor do pensiona-
mento se refira ao pago para o militar, se estivesse em atividade, atualizando, na proporção de
17%, 20% e 20%, respectivamente, as seguintes verbas: “anuênios, adicional de inatividade
e auxílio invalidez”. Requer, ainda, o ressarcimento quanto às diferenças resultantes do paga-
mento a menor da remuneração da demandante. 

Não obstante, o magistrado a quo, através da sentença hostilizada às fls. 71/76,
decidiu a lide totalmente fora dos limites postulados na inicial, referindo-se a caso dissonante
ao dos presentes autos, tratando de matéria não delimitada pela promovente e de partes estra-
nhas ao litígio. 

Ora, é de cognição inconteste que, quando do julgamento do feito, deve haver
correlação entre o pedido e o decreto sentencial, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra ou
infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pela demandante,
nos termos dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2016, senão vejamos:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas
partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a
cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492.  É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diver-
sa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade supe-
rior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva re-
lação jurídica condicional.”

Sobre o princípio da correlação ou congruência, comungo com o entendimento
firmado pelo doutrinador João Carlos Barbosa Moreira, o qual discorre a respeito do tema em
disceptação da seguinte forma1:

“(...) Através da demanda, formula a parte um pedido, cujo teor
determina  o  objeto  do  litígio  e,  conseqüentemente,  o  âmbito
dentro do qual toca ao órgão judicial decidir a lide (art. 128).
Ao proferir a sentença de mérito, o juiz acolherá ou rejeitará,
no todo ou em parte, o pedido do autor (art. 459, 1ª parte). Não
poderá conceder providência diferente da pleiteada, nem quali-

1 Barbosa Moreira, João Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro, 23ª edição, Editora Forense, Rio de Janeiro, 
2005, p. 10.
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dade superior ou objeto diverso do que se pediu (art. 460); tam-
pouco deixar de pronunciar-se sobre o que quer que conste do
pedido. É o princípio da correlação (ou da congruência) entre o
pedido  e  a  sentença  (ne  eat  iudex  ultra  vel  extra  petita
partium).” 

Com efeito, do exame perfunctório do almanaque processual, vislumbro que a
hipótese em apreço é de decisão extra petita, porquanto o Julgador de primeiro grau, ao decla-
rar  “indevida a incidência de contribuição previdenciária sobre o adicional de férias, Grati-
ficação do art. 57, VII L 58/03, auxílio alimentação e gratificação de insalubridade, determi-
nando que os promovidos restituam à parte autora as quantias indevidamente descontadas
com a incidência da contribuição previdenciária sobre tais valores”, levou em consideração
requerimento diverso do formulado pela autora.

Pois bem. O decisório que apreciou pedido ou causa de pedir distintos dos que
foram apresentados pela postulante deve ser considerado extra petita por conferir provimento
judicial sobre algo que não fora pleiteado ou alegado na proemial.

Desse modo, incorreu o Juízo de origem em error in procedendo, podendo o
tribunal anular o decisum viciado, para que os autos retornem ao primeiro grau de jurisdição,
com o escopo de que aquele prolate novo decreto judicial.

A Corte Superior, utilizando dessa linha de raciocínio, já emitiu pronunciamen-
to quanto à matéria em debate, in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  INEXISTÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO NO TRIBUNAL A QUO
NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO
RECORRIDA. SÚMULA Nº 211/STJ. JULGAMENTO EXTRA PETI-
TA. NULIDADE CONFIRMADA. 1. Agravo regimental contra deci-
são que negou seguimento ao recurso especial  da parte agravante
ante a ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula nº
211/STJ. 2. Acórdão a quo segundo o qual  “a sentença que aprecia
pedido diverso do proposto na inicial configura-se extra petita, im-
pondo-se a sua nulidade”.  3. Ausência do necessário prequestiona-
mento. Dispositivos legais indicados como afrontados não abordados,
em nenhum momento, no âmbito do aresto hostilizado. 4. Estabelece a
Súmula nº 211/STJ: “Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apre-
ciada pelo tribunal 'a quo'.” 5. Caracterizado o julgamento extra pe-
tita proferido pela sentença, que examinou pedido diverso do pleitea-
do na exordial, há que ser confirmada sua nulidade. 6. Agravo regi-
mental  não-provido.”  (AgRg  no  REsp  731.359/MA,  Rel.  Ministro
JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ
08/08/2005, p. 202)

O Tribunal de Justiça Gaúcho possui igual intelecto, conforme se depreende de
recentíssimos julgados, transcritos a seguir:
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“APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICA-
DO. ENERGIA ELÉTRICA NULIDADE DA SENTENÇA POR IN-
CONGRUÊNCIA COM RELAÇÃO AO PEDIDO DISPOSTO NA
INICIAL. A sentença deve guardar relação com o que consta do pe-
dido inicial, sendo vedado ao julgador proferir decisão além, aquém
ou diversa do pedido. No caso, a sentença mostra-se incongruente,
pois o pedido da parte autora é a revisão da origem e a evolução dos
débitos que originaram a dívida cobrada, e não de revisão dos en-
cargos contratuais pactuados. À unanimidade, desconstituiram a sen-
tença  e  determinaram  a  remessa  dos  autos  ao  juízo  de  origem.”
(TJRS; AC 0330265-09.2017.8.21.7000; Rio Grande; Segunda Câma-
ra Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 31/01/2018;
DJERS 14/02/2018) – Destaquei!

“APELAÇÃO CÍVEL.  LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMINIS-
TRATIVOS.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO  EXTRAJUDICIAL.  EM-
BARGOS  À  EXECUÇÃO.  SENTENÇA EXTRA PETITA.  DES-
CONSTITUIÇÃO. Celebrado o contrato administrativo n. 003/2014
(decorrente do processo licitatório n. 001/2014), atinente à aquisição
de  escavadeira hidráulica,  restou adimplido na sua integralidade,
pelo Município de Taquari, o débito original. Todavia, uma vez não
observados os juros e a correção monetária no ato do pagamento,
persiste um débito remanescente, o qual fora reconhecido pelo ape-
lante. A sentença deve ser proferida em consonância com os termos
constantes da petição inicial, bem como se restringir ao intentado
pelas partes. Indo de encontro ao princípio da congruência, é extra
petita a sentença que homologou acordo inexistente, na medida em
que não houve acordo ou transação, mas, tão somente, a concor-
dância  acerca  dos  valores  apresentados.  Assim,  impositiva  a  des-
constituição dos efeitos da sentença, com fulcro nos arts. 141 e 492
do CPC, com o regular prosseguimento do feito. SENTENÇA DES-
CONSTITUÍDA.  APELO  PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº
70074479478, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Re-
lator: Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 25/10/2017) – Grifei. 

Portanto, mostrando-se flagrante o vício da decisão singular, pois julgou a lide
fora dos limites dispostos na petição inicial, a sua anulação é medida que se impõe.

Por fim,  restando prejudicadas  as demais  matérias  suscitadas  pelo apelante,
compete ao relator o não conhecimento, de forma monocrática, do recurso, nos moldes do ar-
tigo 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;
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III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da deci-
são recorrida.”
(Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

Com essas considerações, em observância ao princípio da congruência e, reco-
nhecendo o julgamento fora do pleito formulado na exordial, de ofício, ANULO a sentença,
determinando o retorno dos autos ao Juízo   a quo  , com o escopo de que este profira outra
no lugar, dessa vez, com a análise correta do caso concreto, restando prejudicado o ape-
lo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015. 

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 21 de março de 2018, quarta-feira.

Des. José Ricardo Porto
           RELATOR

J/16
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