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AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO  AO 
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  EXECUÇÃO  DE 
ASTREINTES.  ALEGAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO 
EXECUTIVO JUDICIAL COM BASE NO §1º, DO INCISO II, DO 
ART. 475-L, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE 
ANÁLISE  PELO  MAGISTRADO  DE  BASE.  APRECIAÇÃO 
DIRETAMENTE NESTA CORTE. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA 
AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISUM 
CITRA  PETITA.  NULIDADE  DE  OFÍCIO  DO  DECRETO 
JUDICIAL.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM 
PARA  PROLAÇÃO  DE  NOVO  DECISÓRIO.  IRRESIGNAÇÃO 
INSTRUMENTAL PREJUDICADA.

- Não enfrentando o decisório a integralidade das questões postas 
em juízo, decidiu citra petita o magistrado.

-  A  decisão que não enfrenta  todos as  questões postas  pelas 
partes deve ser desconstituída para que outra em seu lugar seja 
proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de jurisdição.

-  “A  sentença  que  deixa  de  examinar  matérias  suscitadas  na  
defesa, não encerra o ofício jurisdicional. A omissão caracteriza  
decisão  cifra  petita  ,  cuja  conseqüência  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.”  (TJPB. AC nº 200.2003.051849-8/001.  Rel. 
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. J. em 21/10/2008).

V I S T O S.

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Telemar Norte 
Leste S/A contra  decisum do Juízo de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de 



Campina Grande que, na execução requerida por Maria da Guia de Almeida Oliveira 
nos  autos  da  Ação  Cominatória,  rejeitou  impugnação  ao  cumprimento  de 
sentença arguida pela executada, ora agravante, no que concerne ao pagamento 
das astreintes, no valor de R$ 28.080,29 (vilte e oito mil, oitenta reais e vinte e nove 
centavos).  

Inicialmente,  a  recorrente  efetua  breve  explanação  fática, 
consignando  que  a  quantia  acima  em  referência  fora  originada  de  suposto 
descumprimento de deliberação judicial, que determinou a apresentação mensal de 
conta detalhada do telefone da recorrida, cuja multa foi arbitrada em R$ 1.000,00 
(mil reais) o dia.

Dito  isso,  a  agravante  defende  a  inexigibilidade  do  título 
executivo, porquanto “diante, então, de precedente do Supremo Tribunal Federal em  
julgamento  de  processo  objetivo  asseverando  ser  legal  a  cobrança  de  pulsos  
excedentes  à  franquia  em consonância  ao  sumulado  pelo  Superior  Tribunal  de  
Justiça, o título judicial executado mostra-se inexigível, nos termos do artigo 475-L,  
inciso II, §1º, do Código de Processo Civil” - fls. 12.

Aponta,  ainda,  a  exorbitância,  desproporcionalidade e ausência 
de  razoabilidade  do  montante  que  as  astreintes alcançou,  defendendo  a 
possibilidade de revisão do valor pelo Magistrado, conforme leciona o §6º, do art.  
461, da Lei Adjetiva Civil.

Logo  em  seguida,  aclama  a  inaplicabilidade  de  correção 
monetária  e  de  juris  moratórios  ao  valor  da  penalidade  coercitiva  em  questão 
(astreintes), conforme entendimentos dos tribunais pátrios.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente 
recurso, para que seja sobrestada a decisão agravada, impedindo a exequente de 
levantar os valores penhorados. No mérito, requer o provimento da súplica – fls.  
02/31.

Acostou  documento  –  fls.  27/480,  inclusive  o  comprovante  do 
pagamento das custas recursais – fls.35. 

É o relatório. DECIDO.

Como pode  ser  visto  do  relatório,  a  agravante  busca,  através 
desta irresignação,  a  modificação da decisão que rejeitou a sua impugnação ao 
cumprimento de sentença.

Porém,  o  Magistrado de primeiro  grau  de jurisdição  deixou  de 
apreciar  a  alegação  da  executada,  ora  recorrente,  no  que  diz  respeito  à 
inexigibilidade do título executivo judicial, nos termos do §1º, do inciso II, do art. 475-
L, do CPC.



Ora,  é  elementar  que  para  a  validade  do  ato  decisório  é 
necessário que haja a apreciação da referida matéria de defesa levantada na peça 
impugnatória, a qual, caso acolhida, poderá extinguir a condenação da promovida. 
Partindo dessa premissa e analisando a decisão proferida, verifica-se que nenhum 
momento o decreto judicial enfrentou a referida questão, razão pela qual, desde logo 
e de ofício, suscito a preliminar de nulidade do decisum, tendo em vista a ocorrência 
de julgamento citra petita.

Nesse sentido,  o renomado Processualista  Humberto Theodoro 
Júnior, com a maestria que lhe é peculiar, pontifica:

“A nulidade da sentença ‘citra petita’, portanto, pressupõe questão  
debatida  e  não  solucionada  pelo  magistrado,  entendida  por  
questão o ‘ponto de fato ou de direito sobre que dissentem os  
litigantes’,  e  que,  por  seu  conteúdo,  seria  capaz  de,  fora  do  
contexto  do processo,  formar,  por  si  só,  uma ‘lide  autônoma’.”  
(Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s).

Ainda, no mesmo norte, colaciono julgado deste Egrégio Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de restituição de  
quantias pagas -Contestação -  Pleito para debitar a comissão 
do corretor - Omissão quanto à apreciação destas matérias  
ventiladas  na  defesa  -Princípio  da  congruência -  ludex 
secundum allegata partium iudicare debet - Sentença citra petita -  
Nulidade  -  Declaração  -Remessa  dos  autos  ao  Juízo  a  quo  
-Prejudicada.  -  A sentença que deixa de examinar  matérias  
suscitadas na defesa,  não encerra  o ofício  jurisdicional. A 
omissão caracteriza decisão cifra petita , cuja conseqüência  
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.  
PROCESSUAL CIVIL - Apelação Cível - Ação de restituição de  
quantias pagas - Ausência de fundamentação - Violação ao art.  
93, IX, da CF - Decisão nula - Declaração ex officio . - Todas as  
decisões dos órgãos do Poder Judiciário para serem hígidas e  
válidas serão fundamentadas, sob pena de nulidade. Inteligência  
do art. 93, IX, da CF . - Com efeito, é de se declarar ex officio a  
nulidade  de  decisão  de  primeiro  grau  que  carece  de  
fundamentação, por violar dispositivo constitucional, impondo-se  
o retorno dos autos ao Pretor a quo para que profira outra decisão  
como entender de direito.” (TJPB. AC nº 200.2003.051849-8/001. 
Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. J. em 21/10/2008). 
Grifei.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  também  sustenta  o  mesmo 
entendimento, vejamos:



“PROCESSUAL  CIVIL.  RECONHECIMENTO  DE  NULIDADE 
PELO  ACÓRDÃO  RECORRIDO.  AUSÊNCIA  DE 
PREQUESTIONAMENTO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA  282/STF.  
SENTENÇA CITRA PETITA.  POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO  
PELO  TRIBUNAL  A  QUO.  PRECEDENTE.  NÃO-
COMPROVAÇÃO  DO  DISSÍDIO  JURISPRUDENCIAL.  
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.1. As questões referentes à  
violação dos arts. 2º, 128, 245, 460 e 535, todos do Código de  
Processo  Civil,  não  foram  debatidas  no  acórdão  recorrido  e  
tampouco foram opostos embargos declaratórios para o devido  
suprimento  da matéria.  Incidência  da  Súmula  282 do  STF.2.O 
entendimento consolidado nesta Corte de Justiça é firme no  
sentido de que, em caso de sentença citra petita, o Tribunal,  
de ofício,  pode anulá-la,  determinando que uma outra seja  
proferida.” (STJ. Resp n. 233882/SC. Rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura. J. em 08/03/2007). Grifei.

Com relação ao recurso interposto, entende-se que é vedado, ao 
órgão de segundo grau, apreciar questão sobre a qual o magistrado a quo sequer se 
pronunciou, sob pena de supressão de instância. 

É este o entendimento sustentado nesta Corte de Justiça:

“APELAÇAO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS.  
PROCEDÊNCIA.  DANOS  MATERIAIS.  AUSÊNCIA  DE 
MANIFESTAÇÃO.  DECISÃO  CITRA  PETITA.  PRESTAÇÃO 
JURISDICIONAL  INCOMPLETA.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO 
DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO.  NULIDADE DA SENTENÇA.  
DECRETAÇÃO DE OFÍCIO.  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.  AC  nº 
200.2000.027.467-6/001.  Rel.  Des.  Maria  de  Fátima  Moraes 
Bezerra Cavalcanti. J. em 01/12/2009). Grifei.

Ademais,  friso  que  no  julgamento  da  exceção  de  pré-
executividade anteriormente manejada, em nenhum momento houve debate acerca 
da inexigibilidade do título executivo judicial, com base no §1º, do inciso II, do art.  
475-L,  do  CPC,  motivo  pelo  qual  tal  matéria  não  se  encontra  abarcada  pelo 
preclusão consumativa indicada no decisum objurgado.

Assim, sem maiores delongas, pelas considerações explanadas, 
ANULO, de ofício, a decisão agravada, reconhecendo o julgamento  citra petita, a 
fim  de  que  o  juiz  singular  profira  outra  no  lugar,  analisando  expressamente  a 
questão acima declinada suscitada pelo recorrente na impugnação ao cumprimento 
de sentença, restando prejudicado o julgamento do presente recurso.



Intime-se. 

Publique-se.

Providências necessárias.

João Pessoa, 15 de dezembro de 2014.

         José Ricardo Porto
     Desembargador Relator
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