
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014770-06.2009.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública da
Capital
RELATOR : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE  : Michele Barbosa do Nascimento
ADVOGADO : Franciclaudio de França Rodrigues (OAB/PB 12.118)
APELADO  :  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Júlio  Tiago  de
Carvalho Rodrigues

PROCESSUAL  CIVIL.  AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE
NULIDADE DE EXAME FÍSICO. CONCURSO DA PM/PB
FAZER.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  ANULAÇÃO.
RETORNO  DOS  AUTOS  À  VARA DE  ORIGEM  PARA
NOVO PRONUNCIAMENTO. 
 
-  Art.  141 do CPC. 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 do CPC. 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. 

VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS os presentes autos acima
identificados.

ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo Tribunal de
Justiça do Estado, à unanimidade, declarar nula a sentença objurgada.

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Michele  Barbosa  do
Nascimento  contra  a  sentença  (fls.  151/153)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Exame de Aptidão
Física com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pela recorrente em face do Estado da
Paraíba, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  156/164),  afirma  a
ocorrência de  error in judicando,  bem como cerceamento de defesa ao julgar a  demanda
antecipadamente. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, retornando os
autos à comarca de origem.

 
Contrarrazões às fls. 172/176.
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Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
187/190),  opinando  pelo  provimento  do  recurso  para  anular  a  sentença,  determinando  a
reabertura da devida instrução processual.

Voto.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que  a  sentença  proferida  pelo
magistrado a quo, não obstante toda a fundamentação, encontra-se eivada de nulidade.

É que, conforme se pode observar através do petitório de fls. 02/15,
foi requerido ao juízo de primeiro grau o seguinte: “... determinar que o promovido exiba a
filmagem  do  teste  físico  (barra  fixa)  realizado  em  27/11/2008  para,  após  a  análise,
considerar a promovente apta e prosseguir nas demais etapas do certame.”

Todavia,  conforme  se  pode  constatar  a  partir  da  sentença  de  fls.
151/153, o magistrado de primeiro grau julgou improcedente o pedido autoral por não haver
motivos  ensejadores  para  anulação  do  teste  físico  que  desencadeou  na  reprovação  da
demandante.

Ora,  observa-se  que  toda  fundamentação  exposta  na  sentença  não
corresponde aos fatos trazidos neste processo judicial, tendo se afastado plenamente daquilo
que  foi  pleiteado  na  exordial,  fazendo  referência  ao  exame  médico  concernente  à  altura
mínima  da  autora  que,  outrora,  já  foi  discutido  judicialmente,  inclusive  com trânsito  em
julgado.

O direito processual civil brasileiro adotou o princípio da correlação
entre o pedido e a sentença (também chamado de princípio da congruência, ou da adstrição
entre pedido e sentença, (vide artigos 141 e 492 do CPC/2015). O órgão jurisdicional não
pode julgar além (ultra petita), aquém (citra ou infra petita) ou fora do pedido (extra petita).

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 diversa da pedida,
bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso
do que lhe foi demandado. 

Nesta demanda, o cerne da questão é saber se a promovente atingiu ou
não  o  tempo  exigido  no  edital  na  realização  do  exame  de  barra  fixa,  após  a  análise  da
filmagem da referida prova, já requisitada e negada administrativamente pelo demandado.

Como ressaltado pela  Procuradoria  de Justiça,  na fase instrutória  o
presidente da comissão aduziu a inexistência de filmagem do certame, contudo foi proferida
sentença pelo julgamento antecipado, em total descompasso com os documentos dos autos e
sem que existisse qualquer manifestação sobre a razão do indeferimento ou deferimento de
outras provas que pudessem instruir adequadamente o caso.

Além  do  mais,  o  parecer  ministerial  entendeu  que  o  Ministério
Público, atuante no primeiro grau de jurisdição, não foi intimado para elaboração do parecer
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final e da sentença e, diante do evidente cerceamento de defesa e violação ao contraditório,
opinou pela nulidade da sentença e retorno dos autos para reabertura da instrução processual.

Neste sentido segue a jurisprudência deste Tribunal:

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  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00148803920088152001,  -  Não possui  -,  Relator  DES.  JOSÉ RICARDO
PORTO , j. em 19-03-2018) 

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

Com essas considerações, em harmonia com parecer ministerial,  dou
provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo, para o regular processamento do feito.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e
Benevides. Participaram ainda do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes
e  o Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado para  substituir  o  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque). 

Presente ao julgamento, também, o Dr. Rodrigo Marques da Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa, 17 de abril de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
                      Relator
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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014770-06.2009.815.2001 — 4ª Vara da Fazenda Pública da
Capital

RELATÓRIO

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  por  Michele  Barbosa  do
Nascimento  contra  a  sentença  (fls.  151/153)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da  Fazenda
Pública da Capital que, nos autos da Ação de Declaratória de Nulidade de Exame de Aptidão
Física com Pedido de Antecipação de Tutela ajuizada pela recorrente em face do Estado da
Paraíba, julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos
termos do art. 487, I, do CPC.

O  apelante,  em  suas  razões  recursais  (fls.  156/164),  afirma  a
ocorrência de  error in judicando,  bem como cerceamento de defesa ao julgar a  demanda
antecipadamente. Pugna pelo provimento do recurso para anular a sentença, retornando os
autos à comarca de origem.

 
Contrarrazões às fls. 172/176.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls.
187/190),  opinando  pelo  provimento  do  recurso  para  anular  a  sentença,  determinando  a
reabertura da devida instrução processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides

Relator
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