
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

A C Ó R D Ã O
AGRAVO  INTERNO  Nº   0000820-72.2013.815.0421 —Comarca  de  Bonito  de  Santa  Fé 
RELATOR      :Marcos Willian de Oliveira, Juiz em substituição ao Des. Saulo Henriques de Sá 
e Benevides
AGRAVANTE   :Município de Bonito de Santa Fé
ADVOGADO    :Ricardo Francisco Palitot dos Santos
AGRAVADO     :Diana Ferreira Lira Braga.
ADVOGADO    :Joaquim Daniel e Daniel Alves

AGRAVO  INTERNO  NA APELAÇÃO  CÍVEL —  EMBARGOS  À 
EXECUÇÃO — PROCEDÊNCIA PARCIAL — IRRESIGNAÇÃO  — 
JULGAMENTO  CITRA  PETITA —  NULIDADE  DA  SENTENÇA 
PROVIMENTO.

— “A correção monetária deve ser fixada a partir da data do pagamento, e não 
da propositura da demanda, considerando que visa a atualizar a moeda para 
evitar  a  sua  desvalorização  no  tempo.  Precedente  do  Superior  Tribunal  de  
Justiça. Juros de mora. Juros de mora que devem ser mantidos desde a citação,  
pois  a  relação  entre  as  partes  é  contratual.”  (TJRS;  AC  0134235-
69.2015.8.21.7000;  Porto  Alegre;  Segunda  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Laura  
Louzada Jaccottet; Julg. 03/06/2015; DJERS 12/06/2015).  

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS  os  presentes  autos  acima 
identificados.

ACORDA  a  Egrégia  Terceira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do 
Estado, à unanimidade, em dar provimento ao agravo interno.

RELATÓRIO

Trata-se de  agravo interno interposto pelo Município de Bonito de Santa 
Fé contra decisão de fls. 203/205, que, nos moldes do art. 557, caput do CPC, negou seguimento ao 
recurso apelatório, mantendo a sentença em seus termos. 

O Município, ora  agravante, às fls.  207/255, requereu a reconsideração da 
decisão monocrática em razão da nulidade da sentença de fls. 144/145 por não ter apreciado todas 
as matérias alegadas e requeridas na petição incial dos embargos à execução,  o que caracteriza 
julgamento aquém do pedido (citra petita), bem como em razão da decisão apelada, de fls. 203/207, 
ter  homologado  os  cálculos  da  contadoria  judicial  que  não  obedeceram  as  determinações  da 
sentença e do acórdão encartados na ação principal,  e em decorrência do excesso de execução 
constante nos cálculos elaborados pela contadoria judicial.

É o relatório. 

VOTO



Depreende-se  dos  autos  em  apenso  ter  a ora  agravada ajuizado  ação 
requerendo o pagamento de verbas salariais, tendo seu pedido julgado parcialmente procedente, 
condenando o promovido, ora agravante, ao pagamento correspondente: i) aos 13º salários integrais 
dos anos de 2004 a 2006, com incidência de contribuição previdenciária; ii) terço constitucional das 
férias referentes aos anos de 2004 a 2006, de forma simples e proporcional,  se for ocaso,  sem 
incidência de contribuição previdenciária; com correção monetária pelo IGP-M a partir da data que 
deveria ter-se dado o pagamento e com juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, devidos desde 
a citação

Em face de tal decisão, foi interposta apelação pela edilidade (fls. 348/363 – 
autos em apenso),  o qual  foi negado provimento ao recurso apelatório, contudo, deu provimento 
parcial à remessa necessária, para determinar a aplicação da Lei nº 11.690/09, que uniformizou a 
atualização monetária e os juros incidentes sobre todas as condenações judiciais impostas em face 
da Fazenda Pública (fls. 383/390), ocorrendo o trânsito em julgado (fls. 392).

A  promovente,  a  seu  turno,  apresentou  petição  para  cumprimento  da 
sentença (fls.  3397/398), apontando ser credora da quantia de R$ 9.854,10 (nove mil oitocentos e 
cinquenta e quatro reais e dez centavos).

O  município,  por  sua  vez,  opôs  embargos  à  execução,  afirmando  a 
necessidade da peça vestibular da execução preencher os requisitos dos artigos 282, II, e 283 do 
CPC, sendo, pois essencial a sua emenda. Sustentou, ainda, não possuir o advogado signatário da 
mencionada petição poderes para atuar no feito, já que não há nenhuma procuração em seu nome, 
além de  atestar  a  inexistência  de  todos  os  indicadores  do  IGP-M.  Por  fim,  alegou excesso  na 
execução.

A magistrada  a quo determinou a remessa dos autos à contadoria judicial 
para elaboração dos cálculos.  A Contadoria Judicial  apresentou o cálculo de R$ 1.441,711 (fls. 
126/128).

Irresignado  com  o  laudo  apresentado,  o  Muncípio,  em  petição  de  fls. 
131/142 alegou  excesso  na  execução  constante  nos  cálculos  da  contadoria  judicial,  pois  esta 
utilizou como indicador financeiro para calcular a correção monetária o INPC, quando deveria ter 
utilizado o IGP-M como indicador financeiro para calcular a correção monetária.

A sentença,  fls.  144/145 destes autos,  acolheu,  em parte,  os embargos à 
execução para, homologando os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, adequar o valor da 
execução para a quantia de R$ 1.441,71, sendo R$ 1.241,93 para o embargado e R$ 75,59, devidos 
a título de contribuições previdenciárias e R$ 124,19 de honorários advocatícios, determinando o 
prosseguimento da execução nesse montante.

Irresignado, o Município apresentou recurso apelatório, sustentando ser nula 
a sentença, em razão da ausência de análise de todos os pontos elencados na inicial. Por fim, afirma 
existir equívoco nos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 

Foi negado seguimento à apelação cível, fls. 203/205.
 
No agravo interno aduziu  que a  sentença  julgou aquém do pedido,  pois 

alegou no petitório dos embargos à execução, em preliminar, que a petição inicial da execução em 
comento deveria ser emendada,  pois não preenche o requisito do art.  282, inc.  II do CPC, não 
indicando  o  nome,  prenome,  estado  civil,  profissão,  domicílio  e  residência  da  Sra.  Prefeita 



Constitucional  do  Município  de  Bonito  de  Santa  Fé.  Outrossim,  aduziu  que  peça  de  ingresso 
também não foi instruída com a procuração ad judicia, outorgando poderes ao advogado Joaquim 
Daniel  para  promover  a  execução  de  pagar.  Contudo,  não  houve  manifestação  acerca  do 
questionado.

Pois bem. Importante destacar, primeiramente, que, como bem pontuou o 
parecer ministerial de fls. 200/201, a sentença há de ser anulada, pois citra petita.

A partir  de  uma análise  da  sentença,  verifica-se  ter  inocorrido  a  análise 
sobre a necessidade de emenda à inicial da peça de execução,  dessa forma, percebe-se que não 
houve o deslinde da controvérsia em sua plenitude, ficando aquém do pedido.

Seguindo essa linha de raciocínio:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. Remessa oficial e apelação cível. Ação de 
repetição de indébito previdenciário. Pedido de suspensão dos descontos previdenciários 
reputados  indevidos.  Omissão  quanto  à  apreciação  desta  matéria  ventilada  na  petição 
inicial.  Sentença  “citra petita”.  Nulidade  do  “decisum”.  Decretação  “ex  officio”. 
Necessidade  de  prolação  de  nova  decisão.  Retorno  dos  autos  ao  magistrado  singular. 
Remessa oficial e recurso voluntário prejudicados. A sentença que se omite na apreciação 
de determinado pedido incorre em vício “citra petita”, cuja consequência é a declaração de 
nulidade do decisório e dos atos processuais dele dependentes, bem como o retorno dos 
autos ao juízo “a quo”, para prolatação de novo veredicto. Havendo julgamento aquém do 
pedido, correta é a decretação de nulidade da sentença “ex officio”, e o encaminhamento ao 
juiz de origem para que outra seja proferida. (TJPB; Rec. 200.2011.036381-5/002; Segunda 
Câmara Especializada Cível; Rel.  Juiz Conv. Aluizio Bezerra Filho; DJPB 24/10/2013;  
Pág. 16) 

APELAÇÃO  CÍVEL. Ação  de  revisão  de  contrato  c/c  consignação  em  pagamento. 
Improcedência. Irresignação. Preliminar de nulidade da sentença arguida pela procuradoria 
de justiça. Julgamento citra petita. Ausência de manifestação a respeito da capitalização de 
juros- decretação de nulidade. - o magistrado, ao proferir sua sentença, deve apreciar toda a 
questão  deduzida  em  juízo,  sob  pena  de  proferir  decisão citra petita,  podendo  sua 
nulidade ser decretada ex officio pelo tribunal ad quem, por não ter dado, por inteiro, 
toda a prestação jurisdicional reclamada. Precedentes do stj. - é nula a sentença que 
deixa  de  apreciar  algum pedido  deduzido  pela  parte,  não  podendo  a  omissão  ser 
suprida  pelo  tribunal,  porque  implicaria  em supressão  de  um grau  de  jurisdição. 
(tjpb. Acórdão do processo nº 20020000274676001. Órgão (2ª câmara cível). Relator 
Dr.  Carlos  Martins  beltrao  filho.  Juiz  convocado.  J.  Em  01/12/2009). (TJPB;  AC 
200.2010.025610-2/001; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Saulo Henriques  
de Sá e Benevides; DJPB 24/10/2013; Pág. 17)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DANO MORAL NÃO APRECIADO PELO 
JUIZ DE 1º GRAU. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA CITRA PETITA. 
ANULAÇÃO QUE SE IMPÕE. RETORNO DOS AUTOS A VARA DE ORIGEM PARA 
QUE  NOVA  DECISÃO  SEJA  PROFERIDA.  RECURSO  APELATÓRIO  NÃO 
CONHECIDO. A sentença citra petita padece de vício insanável, sendo impositiva a sua 
anulação. (TJPB; AC 200.2010.017.448-7/002; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.  
Juiz Conv. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 19/09/2013; Pág. 16) 

Assim, à vista das considerações acima ilustradas,  DOU PROVIMENTO 
AO AGRAVO INTERNO, para anular a sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo 
de origem para prolação de um novo decisum.

É como voto.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. José Aurélio da Cruz. Participaram do 



julgamento, o Exmo. Dr. Marcos William de Oliveria , Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz, a Exma. Desª. Maria das 
Graças Morais Guedes.

Presente ao julgamento a Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça 
convocada.

João Pessoa, 14 de junho de 2016.

Marcos William de Oliveira
Juiz Convocado

 Relator 
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