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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  APELAÇÃO  CÍVEL – 
AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  PEDIDO 
CONTRAPOSTO  NÃO  APRECIADO  PELA 
SENTENÇA  –  OMISSÃO –  JULGAMENTO 
INFRA PETITA – NULIDADE DECLARADA DE 
OFÍCIO  –  RECURSO PREJUDICADO –  ART. 
557, CAPUT, DO CPC.
-  Verificando que a decisão a quo deixou de se 
manifestar  quanto  ao  pedido  contraposto 
formulado  pelo  promovido  na  contestação, 
impõe-se reconhecer o julgamento infra petita, o 
que  importa  em  nulidade  da  sentença,  sendo 
necessário  o  retorno  dos  autos  à  instância  de 
origem para prolação de novo decisum.

-  Por conseguinte,  resta prejudicado o recurso 
de  apelação.  Negativa  de  seguimento,  nos 
termos do art. 557, caput, do CPC.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Ação  de  Cobrança ajuizada  por  FRANCISCO 
FRANKLIN  MARQUES  MOREIRA  em  face  do  MUNICÍPIO  DE 
MARIZÓPOLIS,  requerendo  o  pagamento  de  valores  retroativos  do  piso 
salarial dos professores, referente aos meses de junho de 2009 a fevereiro de 
2011,  considerando que obteve o direito à percepção do piso em questão 
através do Mandado de Segurança nº 037.2009.002.503-4/001, ocasião em 
que lhe foi negado o pedido de pagamento dos retroativos, por não ser a via 
adequada para tal cobrança (fls. 02/05).
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Acostou documentos (fls. 06/64).

Concessão da assistência judiciária gratuita (fl. 65).

Contestação  às  fls.  67/69,  sustentando  que  o  valor  do  piso 
salarial  estabelecido  pela  legislação  municipal  teve  como  referência  a  Lei 
Federal nº 11.738, a qual estabelecia em 2009 o valor de R$ 950,00 para os 
professores que cumprissem com a carga horária de 40 horas semanais, o 
que  não  seria  o  caso  do  promovente,  que  trabalha  apenas  30  horas  por 
semana. Calculando o valor do piso de forma proporcional à carga horária, a 
Edilidade defende que o autor recebeu a maior durante o primeiro semestre 
de 2009, motivo pelo qual faz o pedido contraposto de compensação e/ou 
devolução de tais valores.

Impugnação às fls. 85/86. 

Intimados  para  se  manifestarem  sobre  a  possibilidade  de 
conciliação e o interesse em produção de provas, apenas o promovente se 
manifestou, requerendo o julgamento antecipado da lide (fl. 89).

Proferida  sentença  às  fls.  90/94,  julgando  improcedente  o 
pedido, por reconhecer que a Lei nº 11.738/08 somente passou a ser aplicada 
em 27  de  abril  de  2011,  data  visivelmente  posterior  ao  período  pleiteado 
(junho de 2009 a fevereiro de 2011).

Inconformado,  o  demandante  apresentou  o  apelo  de  fls. 
96/102,  requerendo  a  reforma  integral  da  decisão  a  quo,  com  base  no 
princípio da irredutibilidade dos vencimentos, ainda mais quando o valor que 
passou  a  ser  pago  seria  supostamente  inferior  ao  piso  nacional,  que 
representaria o salário mínimo para a categoria. Noutro ponto, destaca que a 
sentença estaria  violando direito  líquido  e certo,  tendo em vista  a decisão 
judicial  prolatada  no  Mandado  de  Segurança  nº  037.2009.004.443-1,  que 
garantiu aos professores do Município de Marizópolis o pagamento do piso 
salarial.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 105.

Às fls. 110/111, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo 
provimento do recurso.

É o relatório.

DECIDO.

Sumariamente, reconheço a nulidade da sentença infra petita.

No caso, o promovente ajuizou a presente ação de cobrança 
requerendo  o  pagamento  de  valores  retroativos  do  piso  salarial  dos 
professores, referente aos meses de junho de 2009 a fevereiro de 2011, nos 
termos da Lei Municipal nº 12/2008.
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Por sua vez, o Município promovido sustentou que os valores 
reclamados  não seriam devidos,  visto que durante  os meses de janeiro  a 
junho de 2009 o servidor recebeu a maior, razão pela qual formulou o pedido 
contraposto de devolução e/ou compensação dessas importâncias.

Contudo,  observa-se  que  a  sentença  fls.  90/94 limitou-se  a 
analisar  os  pedidos  do  autor,  não  se  manifestando,  em momento  algum, 
quanto ao pedido contraposto suscitado pelo demandado.

Aferindo-se tal lacuna, é imperioso reconhecer que a sentença 
não preenche os requisitos essenciais à sua validade, porquanto não atentou 
para  as disposições dos arts. 1281, inciso III2 do 458, e 4603, todos do CPC, 
segundo os quais o julgador precisa decidir nos exatos limites da lide.

Desses dispositivos legais decorre o princípio da congruência 
ou adstrição, que estabelece a necessidade do decisum está de acordo com 
os pedidos propostos, não sendo permitida a prolação de sentença de forma 
extra, ultra ou infra petita.

Na hipótese, observa-se a ocorrência de nulidade da sentença 
na  forma  infra  petita,  também  conhecida  como  citra  petita,  porquanto  a 
decisão  a  quo deixou  de  apreciar  o  pedido  contraposto  formulado  pelo 
promovido.

Nesse sentido, cito os precedentes abaixo:

ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  AÇÃO  DE 
REINTEGRAÇÃO  DE  POSSE.  PEDIDO 
CONTRAPOSTO  NÃO  APRECIADO.  JULGAMENTO 
INFRA  PETITA.  CARACTERIZAÇÃO. RECURSO 
PROVIDO. A constatação de que a sentença se limitou a 
apreciar o pedido principal,  deixando de se pronunciar 
sobre  o  contraposto  enseja  o  reconhecimento  de 
nulidade do julgamento, que se revela infra petita.4

DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL.  PEDIDO 
CONTRAPOSTO.  AUSÊNCIA  DE  EXAME. 
PROVIMENTO  CITRA OU INFRA PETITA.  NULIDADE 
RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. 1. Padece de 
nulidade, por ofensa ao artigo 458, II e III, do CPC, a 
sentença que deixa de apreciar, ainda que em sede 
preliminar de cabimento ou admissibilidade, o pedido 
contraposto formulado pela parte ré em contestação. 
2. É nula a sentença qualificada como citra ou infra petita, 
por  deixar  de  apreciar,  ainda  que  de  forma  sucinta, 

1 Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não 
suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa da parte.

2 Art. 458. São requisitos essenciais da sentença: (...) III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões, 
que as partes lhe submeterem.

3 Art. 460. É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como 
condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

4 TJSP; APL 0004892-11.2011.8.26.0084;  Ac. 7609610;  Campinas; Nona Câmara Extraordinária  de Direito 
Privado; Rel. Des. Antonio Rigolin; Julg. 03/06/2014; DJESP 11/06/2014.
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pretensão  componente  do  conjunto  petitório  submetido 
ao juízo pelas partes. 3. Preliminar de nulidade, suscitada 
de ofício, acolhida, para cassar a r. sentença recorrida.5

RECURSO  INOMINADO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
Pedido  contraposto  não  analisado  na  sentença, 
tampouco na decisão que apreciou os embargos de 
declaração nos quais apontada a omissão. Sentença 
infra  petita.  Desconstituição,  de  ofício.  Recurso 
prejudicado.6

Acreça-se que é pacífico o entendimento jurisprudencial quanto 
à possibilidade do reconhecimento de ofício desta questão, tendo em vista 
que  a  ausência  da  análise  das  matérias  pelo  juízo  de  1º  grau  impede  a 
apreciação na fase recursal,  sob pena de violação ao princípio do duplo 
grau de jurisdição.

Sobre a matérias, vejamos os julgados abaixo:

APELAÇÃO  CÍVEL.  PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA 
CITRA  PETITA.  QUESTÕES  NÃO  ENFRENTADAS 
PELO  JUÍZO  ORIGINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE  DE 
EXAME  PELO  TRIBUNAL  AD  QUEM.  OFENSA  AO 
PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO. 
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. DESCONSTITUIÇÃO 
DA  DECISÃO.  RECURSO  APELATÓRIO 
PREJUDICADO. - A sentença que não enfrenta e decide 
todas  as  questões  e  requerimentos  postos, 
explicitamente,  na  petição  inicial,  padece  de  vício 
insanável,  devendo  ser  desconstituída  para  que  outra 
possa ser prolatada em seu lugar,  sendo impossível a 
análise de tais matérias pelo Tribunal ad quem, sob 
pena de supressão de instância.7

APELAÇÕES  CÍVEIS.  Declaratória  de  inexistência  de 
débito c/c indenização por danos morais. Autor que, na 
inicial,  pede  a declaração  de inexigibilidade  de cheque 
extraviado  por  um  dos  réus,  em  virtude  do  qual  o 
segundo  réu  apontou  seu  nome  aos  cadastros  de 
restrição  ao  crédito.  Sentença  que  declara  a 
inexigibilidade de títulos diversos.  Sentença extra e 
citra  petita.  Nulidade.  Impossibilidade  de  suprir  a 
omissão nesta corte, sob pena de violação ao princípio 
do duplo grau de jurisdição. Precedente deste tribunal. 
Nulidade  da  sentença.  Declaração  de  ofício.  Recursos 
prejudicados. 8

5 TJDF; Rec 2013.01.1.159617-7; Ac. 800.783; Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito 
Federal; Rel. Juiz Luis Martius Holanda Bezerra Junior; DJDFTE 07/07/2014; Pág. 577.

6 TJRS; RecCv 10429-79.2013.8.21.9000; Frederico Westphalen; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. 
Roberto Behrensdorf Gomes da Silva; Julg. 07/08/2013; DJERS 12/08/2013.

7 TJPB - Acórdão do processo nº 04220120004355001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator José Aurélio da 
Cruz - j. em 21/03/2013

8 TJPR; ApCiv 1079561-6; Maringá; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Renato Naves Barcellos; DJPR 
09/10/2013; Pág. 296.
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DISPOSITIVO

Ante o exposto,  RECONHEÇO DE OFÍCIO A NULIDADE DA 
SENTENÇA QUE SE APRESENTA INFRA PETITA, determinando o retorno 
dos autos ao juízo de 1º grau para que outra seja proferida nos exatos limites 
da lide. Por consequência,  JULGO PREJUDICADO O APELO, NEGANDO-
LHES SEGUIMENTO, nos termos do art. 557, caput9, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 08 de agosto de 2014. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                             RELATOR

9 Art. 557. O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado 
ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior. 
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