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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA 
DE  ILEGALIDADE  DE  EXAÇÃO  FISCAL  C/C 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO –  PROCEDÊNCIA 
DO  PEDIDO  –  APELAÇÃO  CÍVEL – 
SENTENÇA  QUE  DEIXA  DE  EXAMINAR 
INTEGRALMENTE  O  PEDIDO 
CONDENATÓRIO  –  JULGAMENTO  CITRA 
PETITA –  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  - 
ANULAÇÃO DE OFÍCIO – APLICAÇÃO DO ART. 
557,  CAPUT,  DO  CPC  –  RECURSO 
PREJUDICADO. 

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

- Poderá ser reconhecida, de ofício, a nulidade 
da sentença citra petita.

Vistos, etc.

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível  interposta 
pelo Município de Campina Grande contra sentença que julgou procedente o 
pedido  constante  da  ação  declaratória  de  ilegalidade  de  exação fiscal  c/c 
repetição do indébito, ajuizada pela Clínica Radiológica Dr. Wanderley Ltda., 
declarando a ocorrência da coisa julgada com relação à cobrança do ISS de 
forma  privilegiada  e  condenando  o  ora  apelante  a  restituir  os  valores 
indevidamente pagos nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
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Alega o recorrente, em síntese, que o Mandado de Segurança 
outrora  impetrado  pela  apelada,  que  reconheceu  o  direito  à  tributação 
privilegiada do ISS,  somente transitou em julgado em 15 de dezembro de 
2011, razão pela qual a repetição do indébito somente pode operar a partir 
desse  período.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  apenas  para 
afastar a condenação do período anterior ao writ of mandamus.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, se limitando a 
renunciar a cobrança da repetição do indébito anterior a 15/12/2011.

Nesta instância, o Parquet Estadual não opinou sobre o mérito 
recursal.

É o relatório. DECIDO.

Pelo  que se  colhe  dos  autos,  a  apelada ajuizou  a  presente 
demanda,  alegando  que,  em  sede  de  Mandado  de  Segurança,  de  nº 
001.1085.012533-3, foi reconhecida, em seu favor, a tributação privilegiada do 
ISS, prevista no art. 9º, §§1º e 3º, do Decreto-Lei nº 406/681.

Afirmando que não está sendo cumprido o teor do mandamus, 
requereu  a  declaração  da  vigência  da  sua  coisa  julgada,  bem  como  a 
condenação do Município réu, ora apelante, a restituir todos os valores pagos 
indevidamente, ou seja, sem o benefício fiscal.

Ocorre que, durante o trâmite do presente feito, observou-se 
que o Mandado de Segurança ainda não tinha chegado a transitar em julgado, 
pois  foi  encaminhado  equivocadamente  para  o  arquivo,  mesmo  estando 
pendentes de análise uma apelação cível e a remessa necessária decorrente 
da concessão da segurança.

Constatada  essa  irregularidade,  os  autos  foram remetidos  a 
este Juízo ad quem, tendo, na oportunidade, sido dado provimento ao apelo e 
à remessa, para afastar o benefício fiscal deferido na instância primeva (fls. 
250/253).

Contra esse decisum, foi interposto recurso especial, que, não 
admitido,  ensejou  a  interposição  de  agravo  perante  o  Colendo  STJ.  Esta 

1 Art. 9º - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. […].

§1º -  Quando se tratar de prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal do próprio  
contribuinte, o imposto será calculado, por meio de alíquotas fixas ou variáveis, em função da 
natureza do serviço ou de outros fatores pertinentes,  nestes não compreendida a importância 
paga a título de remuneração do próprio trabalho. 

§ 3º - Quando o serviço a que se referem os itens 1, 4, 25, 52, 88, 89, 90, 91 e 92 da lista anexa  
forem prestados por sociedades, estas ficarão sujeitas ao imposto na forma do § 1º, calculado em 
relação a cada profissional habilitado, sócio, empregado ou não, que preste serviços em nome da 
sociedade, embora assumindo responsabilidade pessoal, nos termos da lei aplicável.
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Corte  Superior,  por  sua  vez,  deu  provimento  ao  agravo,  revertendo, 
novamente,  o  benefício  de tributação em favor  da recorrida (fls.  280/283), 
ocorrendo o trânsito em julgado 15/12/2011 (fl. 286).

Pois  bem,  com  lastro  nessas  informações,  o  sentenciante 
julgou procedente o  pedido,  porém,  no  capítulo  condenatório,  se  limitou  a 
determinar a restituição do que foi pago a mais nos cinco anos anteriores ao 
ajuizamento da ação (2009), sem atentar que a apelada requereu a restituição 
de  todos os valores quitados indevidamente, incluindo aí os vencidos e os 
vincendos, logicamente.

Tal  situação,  inclusive,  passou  despercebida  por  ambas  as 
partes, que, nesta fase recursal, reconheceram que a restituição perseguida 
deve se referir ao período posterior ao trânsito em julgado do Mandado de 
Segurança  (15/12/2011),  momento  não  abarcado  na  sentença,  porém, 
requerido  na  exordial,  o  que  configura,  sem  sombra  de  dúvidas,  um 
julgamento citra petita.

Em  situações  como  a  presente,  que  resta  patenteado  o 
julgamento aquém do que foi pedido, é imperiosa a declaração, de ofício, da 
nulidade da sentença (matéria de ordem pública), assim como ressaltam os 
precedentes que ora colaciono:

“REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  REPETIÇÃO  DE 
INDÉBITO  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  NÃO  FAZER. 
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  NÃO  INCIDÊNCIA 
SOBRE  O  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
SENTENÇA  OMISSA  QUANTO  A  ESTE  PONTO.  CITRA 
PETITA.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.  NULIDADE 
CONHECIDA EX OFFICIO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO 
DE NOVA DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DO 
PONTO OMISSO PELO TRIBUNAL. RETORNO DOS AUTOS 
AO  JUÍZO  A QUO.  1.  "A sentença  proferida  citra  petita 
padece  de  error  in  procedendo.  Se  não  suprida  a  falha 
mediante embargos de declaração, o caso é de anulação 
pelo tribunal,  com devolução ao órgão a quo, para novo 
pronunciamento."  (REsp  756.844/SC,  Relator:  Ministro 
JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA,  julgado 
em 15/09/2005, publicado em DJ 17/10/2005, p. 348). 2. Não 
se admite que o Tribunal ad quem supra a omissão, sob 
pena de supressão de instância. 3. Anulando-se a sentença 
ex  officio,  fica  prejudicada  a  análise  da  remessa 
necessária.”  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
01014626020108150000  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator 
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA - j.  Em 
18-08-2014)

“APELAÇÃO.  FALTA  DE  ANÁLISE  DE  TODA  MATÉRIA 
TRAZIDA  PELA  PARTE  AUTORA.  JULGAMENTO  CITRA 
PETITA. INFRAÇÃO AOS ARTS. 128 E 460 DO CÓDIGO DE 
RITOS. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO 
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DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO. 
SEGUIMENTO NEGADO. - O autor fixa os limites da lide, 
cabendo ao magistrado decidir a de acordo com as balizas 
ali fixadas. Isto importa dizer que é vedado ao juiz proferir 
decisão acima, fora ou aquém do pedido. Concretizada tal 
hipótese, a sentença estará viciada por ser ultra, extra ou 
citra petita, respectivamente. A decisão que decide aquém 
do pedido é passível de nulidade e não de simples reforma, 
sob  pena  de  supressão  de  instância.  -  Nulidade 
reconhecida  de  ofício,  causando  a  prejudicialidade  do 
recurso e a consequente negativa de seguimento (caput do 
art.  557  do  CPC).”  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00009720420108150041  -  Órgão  (-  Não  possui  -)  -  Relator 
DES JOAO ALVES DA SILVA - j. Em 14-08-2014)

“APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  DE 
COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA.  ACIDENTE 
DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ANULAÇÃO 
DO  DECISUM.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA. 
DECRETAÇÃO  EX  OFFICIO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO 
JUÍZO A QUO. PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS. - 
Restando  demonstrado  que  houve,  in  casu,  evidente 
divergência entre a matéria declinada na inicial  e aquela 
apreciada  na  sentença  vergastada,  impõe-se,  pois,  a 
nulidade do decisum. - "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"  (Art.  460  do  CPC).” 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  00275478620108152001  - 
Órgão  (1ª  Câmara  Especializada  Cível)  -  Relator  DES 
LEANDRO DOS SANTOS - j. em 29-07-2014) 

Desse  modo,  creio  que  deve  ser  devolvido  o  caderno 
processual  ao Juízo de primeiro grau, para que analise a possibilidade de 
condenação em período posterior à proposição da demanda, vez que, com a 
renúncia da apelada efetivada nas contrarrazões, somente aquele deverá ser 
objeto  de  apreciação,  restando,  este  Juízo  ad  quem,  impossibilitado  de 
procedê-la, diante da iminência da supressão de instância.

Ante o exposto,  declaro, de ofício, a nulidade da sentença, 
por ensejar julgamento citra petita, e, por tal motivo, monocraticamente, 
tenho por  prejudicado o apelo e a remessa necessária, nos termos do 
art. 557, caput, do Código de Ritos.

P.I.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator

APELAÇÃO CÍVEL nº 0000412-89.2009.815.0011                                                                                4


