
 

Poder Judiciário
Tribunal de Justiçado Estado da Paraíba

Gabinete da Desembargadora Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001075-18.2010.815.0071
Origem : Comarca de Areia
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Apelante        :         Maria da Paz Teixeira Sales
Advogada : Hannelise S. Garcia da Costa
Apelado         :         Município de Areia
Advogado      :          Edinando José Diniz 

APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO. 
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  SENTENÇA  CITRA 
PETITA.  CARACTERIZAÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE 
OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  ANULAÇÃO  DO  DECISUM. 
NECESSIDADE. RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM. 

É  citra  petita,  portanto,  nula,  decretável  “ex-officio”,  a 
sentença  que  não  exaure  a  prestação  jurisdicional,  por 
não  decidir  um  dos  fundamentos  do  pedido,  sobre  o 
qual dissentem os litigantes.

A sentença que não alcança todas as questões suscitadas na 
demanda  deve  ser  desconstituída  para  que  outra  em  seu 
lugar  seja  proferida,  sob  pena  de  violar  o  duplo  grau  de 
jurisdição.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em anular de ofício a sentença.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Maria da Paz 
Teixeira Sales contra a sentença, fls. 28/30, que julgou procedente os embargos à 
execução, fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação válida.

Nas razões recursais, fls. 31/38, a apelante aduz que:

a) o juiz a quo foi omisso quanto ao alegado na impugnação, 
fls.  23/27,  porquanto  foram  propostos  dois  embargos  à  execução;  tampouco 
respeitou  o  disposto  no  art.  739-A,  §  5º  do  CPC,  que  exige  do  embargante  a 
apresentação dos valores que entende devido e memorial de cálculo, sob pena de 
rejeição.

 b) os autos do processo principal (007.2002.001.188-3), foram 
juntamente  com  outros  sete  (007.2002.001.168-5;  007.2002.001.233-7; 
007.2002.001.119-8;  007.2002.001.129-7;  007.2002.001.192-5;  007.2002.001.178-4  e 
007.2002.001.123-0),  reunidos  por  conexão  aos  autos  do  processo  nº 
007.2002.001.204-8 (sendo este, considerado os autos principais da conexão) uma 
vez que tinham o mesmo objeto e causa de pedir, conforme certidão de fl. 133 dos 
autos principais.

c)  conforme  certidão  de  fl.  86  (007.2002.001.188-3),  houve 
SENTENÇA ÚNICA no  processo  nº  007.2002.001.204-8,  assim,  incluindo  a  ora 
apelante.

d)  ainda,  conforme  mencionada  certidão  às  fls.  133  
(007.2002.001.188-3), temos que, por via de consequência, a parte autora, ora apelante,  
peticionou naquele feito (007.2002.001.204-8 – que se encontra arquivado), em PETIÇÃO  
UNA, no sentido de EXECUTAR O JULGADO conforme fls. 41/51 dos Embargos à 
Execução. 

e) diante dessa petição UNA DE EXECUÇÃO DO JULGADO, o  
apelado foi citado para opor Embargos, tendo-o protocolado sob o nº 007.2005.000.522-7,  
apensos  aos  autos  principais  daquela  conexão,  qual  seja,  o  de  nº  007.2002.001.204-8, 
conforme prova às fls. 51/59 desses autos. Foi proposto impugnação aos embargos 
à execução, fls. 60/64.
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f)  ao  sentenciar,  o  juiz  primevo  julgou  procedentes  os 
embargos à execução (nº 007.2005.000.522-7) na data de 15 de março de 2006, fls. 
65/70, para que os juros de mora fossem fixados no montante de 6% ao ano.

g)  a contadoria Judicial  apresentou cálculos às fls.  140/141 
dos autos principais (007.2002.001.188-3) conforme determinado na sentença dos 
embargos à execução (nº 007.2005.000.522-7).

h)  pelo rito  processual,  caberia tão somente ao juízo  a quo 
homologar os cálculos, não havendo sentido a existência de novos EMBARGOS À 
EXECUÇÃO como estes que foram apresentados (007.2010.001.075-5).

i)  os  embargos deveriam ser  rejeitados liminarmente,  uma 
vez que o embargante não declarou na petição inicial o valor que entende correto, 
nem apresentou memorial de cálculo, exigência do art. 739-A, § 5º do CPC.

Assim,  diante  do exposto,  e  considerando que os  cálculos  foram  
devidamente  elaborados  pela  Contadoria  Judicial,  cumprindo-se  o  determinado  na  
sentença,  já  que  transitada  em julgado,  prolatada  nos  autos  dos  embargos  à  execução  
opostos pela Fazenda Pública Municipal (sob nº 007.2005.000.522-7), Requer-se seja dado  
PROVIMENTO a presente apelação para que a sentença prolatada pelo MM Juiz a quo  
seja  reformada  EM  SUA TOTALIDADE,  devendo  os  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO  
serem julgados improcedentes, restando tão somente que ocorra a devida homologação dos  
cálculos já apresentados pela Contadoria Judicial, bem como que o apelado seja condenado  
no pagamento de 20% (vinte por cento) sobre mencionado valor, como forma de multa por  
procrastinação, acrescidos de custas processuais e honorários advocatícios à base de 20%  
(vinte por cento) sobre o valor apresentado pela Contadoria Judicial. 

Sem contrarrazões conforme certidão de fl. 83v.

A Procuradoria  de  Justiça  não  ofertou  parecer  de  mérito, 
porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção, fls. 91/93.

 
É o relatório.

VOTO 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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Cumpre, de plano, esclarecer que a sentença vergastada deve 
ser anulada, por julgamento citra petita.

Verifica-se dos autos que, na inicial dos presentes Embargos 
à Execução, o município/embargante ventilou excesso de execução, derivado da 
errônea incidência de juros de mora a contar de quando deveriam ter sido solvidas 
as parcelas laborais.

Ofertada impugnação, fls. 23/27, a apelante informou ao juiz 
a  quo que  o  município  apelado  já  tinha  proposto  outros  embargos  (nº 
007.2005.000.522-7) anteriores a estes, concernentes à mesma execução, transitado 
em julgado desde 16/05/2006, cabendo tão somente à continuidade do processo 
principal (007.2002.001.188-3).  

Informou  ainda  que  o  embargante  não  indicou  o  erro 
existente nos cálculos bem como os valores e memoriais que entendem devidos da 
execução.

O  juiz  a  quo  julgou  procedentes  os  embargos,  fls.  28/30, 
fixando o termo inicial dos juros moratórios a partir da citação válida. 

Verifica-se  da  sentença  hostilizada,  que  em  nenhum 
momento ela  se  reportou às  razões  da  impugnação,  o  que a  torna  citra  petita, 
acarretando a impossibilidade deste egrégio Tribunal proferir decisão acerca de 
questão  não  abordada  pelo  juízo  de  primeira  instância,  sob  pena  de,  assim o 
fazendo, ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Deve  haver  correlação  entre  o  pedido  e  a  sentença,  não 
podendo o magistrado oferecer coisa diversa, além ou aquém da que foi pedida. 
Cabendo-lhe, destarte, decidir de acordo com os limites fixados pela parte, sendo 
vedado o julgamento proferido abaixo do que foi  solicitado,  caso contrário ele 
estará eivado de vício. 

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  REIVINDICATÓRIA.  EXCEÇÃO  DE 
USUCAPIÃO  CONSTITUCIONAL.  INDENIZAÇÃO. 
ACESSÕES. PEDIDO NÃO  ANALISADO.  SENTENÇA CITRA PETITA. 
VIOLAÇÃO AOART. 458 DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. 
DESCONSTITUIÇÃO  DA  SENTENÇA. Do  princípio  da  congruência 
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(art. 128 e 460 do CPC), a lide deve ser decidida nos limites em que foi 
proposta,  sob  pena  de  o  julgamento  ficar  além,  fora  ou  aquém 
do pedido. É o que doutrinariamente se denomina de sentença ultra, 
extra ou citra petita. In casu, a decisão prolatada omitiu-se de analisar 
parte  dos  pedidos  realizados  pelos  réus  nacontestação,  isto  é,  a 
presença  dos  pressupostos  da  usucapião  constitucional  apresentada 
como  exceção  e  o pedido de  indenização  pelas  acessões. 
Decisão citra petita.  Sua  desconstituição  para  novo  julgamento  é 
medida que se impõe. Matéria de ordem pública. Desconstituição da 
sentença  de  ofício. Exame  de  mérito  prejudicado.  Desconstituíram  a 
sentença.  Prejudicado  o  recurso.  Unânime. (TJRS;  AC  498598-
94.2012.8.21.7000;  Eldorado  do Sul;  Décima Oitava  Câmara Cível;  Rel. 
Des. Nelson José Gonzaga; Julg. 03/04/2014; DJERS 09/04/2014)

“TJRS:  “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONDOMÍNIO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇAS DE COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO 
DE  SENTENÇA.  PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  CITRA  PETITA. 
NULIDADE.  DESCONSTITUIÇÃO.  A  decisão  judiciais  deve  ser 
proferida nos parâmetros contidos no pedido da parte. Caso deixe de 
apreciar algum dos pedidos expressamente formulados, haverá ofensa 
ao princípio da congruência, insculpido nos arts. 128 e 460 do Código 
de Processo Civil, tornando necessária sua desconstituição. Precedentes 
jurisprudenciais.  DESCONSTITUÍRAM  DE  OFÍCIO  A  DECISÃO 
AGRAVADA.  UNÂNIME.”   (Agravo  de  Instrumento  Nº  70049799547, 
Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro 
Celso Dal Pra, Julgado em 06/09/2012)

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  já  assentou  entendimento 
acerca do assunto, conforme se observa do seguinte julgado:

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUSA  DE  PEDIR.  NÃO  ANALISADA. 
SENTENÇA CITRA PETITA.  POSSIBILIDADE  DE ANULAÇÃO 
PELO TRIBUNAL A QUO. 1. O juizo de origem examinou apenas uma 
das duas causas de pedir aduzidas na inicial, o que representaria ofensa 
aos  artigos 128 e  460 ambos do CPC, conforme concluiu o colegiado de 
origem. 2. A decisão recorrida está harmoniosa com o entendimento desta 
Corte, segundo o qual, em caso de sentença citra petita, o Tribunal deve 
anulá-la,  determinando  que  uma  outra  seja  proferida.  Precedentes.  3. 
Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;  AgRg-AREsp  166.848;  Proc.  
2012/0077868-3;  PB;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Castro  Meira;  Julg.  
26/02/2013; DJE 05/03/2013)

Portando,  diante  da  demonstração  de  que  a  sentença  foi 
citra-petita, impõe-se a decretação de sua nulidade, com a remessa dos autos para 
a primeira instância, a fim de que novo julgamento seja proferido. 
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Com essas considerações,  de ofício, anulo a sentença (fls. 
28/30)  e  determino  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  a  quo,  a  fim  de  que  seja 
proferida nova decisão, alcançando todas as questões suscitadas na demanda. 

É como voto.

Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 
Cível  do Tribunal  de Justiça da Paraíba,  no dia 24 de julho de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 107, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides.

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira, 
Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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