
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO n.º 2005214-56.2014.815.0000 — 15ª Vara Cível da Capital.
Relator :Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado em substituição ao Exmo. Des. 

Saulo Henriques de Sá e Benevides .
Agravantes: Sóstenes Omena Ribeiro e Enos Omena Ribeiro.
Advogados : Cláudio Gil Rodrigues Filho e Flávio Henrique Leal Lima.
Agravada   : Maria Betânia Medeiros da Silva.
Advogada : Lizanka Alves de Sousa

AGRAVO INTERNO  EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO 
POR DANOS MORAIS – REVELIA - CUMPRIMENTO DE 
SENTENÇA  –  PENHORA  ON  LINE  EFETUADA  – 
ALEGAÇÃO  DE  NULIDADE  DE  CITAÇÃO  –  SIMPLES 
PETIÇÃO  AVIADA  NOS  AUTOS  –  INADEQUAÇÃO  DA 
VIA ELEITA – AFRONTA AO ART. 475-L, INC. I DO CPC 
– MEIO IDÔNEO – IMPUGNAÇÃO – DESPROVIMENTO 
DO AGRAVO INTERNO. 

– Em se qualificando a falta ou nulidade de citação como matéria 
passível de ser agitada em sede de impugnação ao cumprimento de 
sentença, não pode ser veiculada através de simples petição aviada 
no curso da execução, sob pena de, desconsiderando-se a forma 
legal  e  expressamente  balizada  (art.  475-L,  inc.  I  do  CPC), 
vulnerar  o  devido  processo  legal,  criando-se  procedimento  à 
margem do legalmente emoldurado.

VISTOS,  RELATADOS  E  DISCUTIDOS os  presentes  autos 
antes identificados.

A C O R D A a Egrégia Terceira Câmara Cível do Colendo 
Tribunal  de  Justiça  do  Estado,  por  unanimidade,  em  negar  provimento  ao  Agravo 
Interno.

RELATÓRIO. 
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Cuida-se de  Agravo Interno (fls. 177/183) interposto em face de 
decisão monocrática de fls. 169/171, que, com fulcro no art. 557,  caput, do CPC, negou 
seguimento ao agravo de instrumento. 

Inconformados, os agravantes reiteram os argumentos do agravo de 
instrumento,  alegando, em síntese, nulidade absoluta por ausência de citação.  Afirmam 
ainda, que a referida nulidade foi alegada na primeira oportunidade que lhes cabia falar nos 
autos, não havendo que se falar em impugnação ao cumprimento de sentença.

Requer  o  provimento  do  presente  Agravo  Interno,  a  fim  de 
reformar integralmente a decisão monocrática de fls.  169/171, dando prosseguimento à 
execução.

É o relatório.

VOTO.

A  matéria  dos  autos  é  pacífica  nesta  Corte,  bem  como  nos 
Trinbunais Superiores, portanto, comportava julgamento monocrártico, não havendo razão 
para a insurgência dos agravantes.

Assim, justamente porque a fundamentação da decisão monocrática 
é bastante, por si mesma, para rebater, também, as razões deste Agravo, limitar-me-ei a 
transcrever  seus  fundamentos,  no  tocante  à  preliminar  de  ilegitimidade  passiva 
novamente arguida pelo recorrente:

"Ora,  no  caso  dos  autos,  a  sentença  transitou  em  julgado,  
encontrando-se o processo em fase de cumprimento de sentença, em que foi autorizada 
pelo juízo a quo penhora on line sobre as contas dos agravantes.

Notadamente, o presente agravo tem como objeto a desconstituição 
da referida constrição judicial, sob o argumento de que deve ser decretada a nulidade de 
todos os atos  processuais, por ausência de citação dos agravantes, vez que a ação correu à 
sua revelia.

Ocorre que tais alegações foram veiculadas em petição incidental, 
(fls. 96/99 destes autos ou 290/293 do processo original) e não em sede de impugnação ao 
cumprimento de sentença, sem atender aos requisitos da disciplina processual da matéria.

É  que  a  falta  ou  nulidade  da  citação  argüida  pelo  revel,  em se 
qualificando como causa de extinção da obrigação que faz o objeto do cumprimento de 
sentença que é promovida em seu desfavor, deve, ante a dicção do artigo 475-L, inciso I, 
do CPC ser agitada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, senão vejamos:

“Art. 475-L. A impugnação somente poderá versar sobre:
I  –  falta  ou  nulidade  da  citação,  se  o  processo  correu  à  revelia;  
(Incluído pela Lei nº 11.232, de 2005)
[...]”
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Do dispositivo  acima  transcrito  emerge,  então,  a  certeza  de  que 
deve a nulidade aventada pelos agravantes ser veiculada através do instrumento apropriado 
para  sua  suscitação,  ou  seja,  através  do  incidente  de  impugnação  ao  cumprimento  de 
sentença,  não lhe sendo lícito,  nem permitido,  reclamar seu reconhecimento através de 
simples petição agitada no curso do cumprimento de sentença. 

Em se qualificando a falta  ou nulidade de citação como matéria 
passível de ser agitada em sede de impugnação à execução, não pode ser veiculada através 
de simples petição aviada no curso da execução, sob pena de, desconsiderando-se a forma 
legal  e  expressamente  balizada,  se  vulnerar  o  devido  processo  legal,  criando-se 
procedimento à margem do legalmente emoldurado. 

Assevere-se, inclusive,  que, diante da textualidade do dispositivo 
trasladado, a falta ou nulidade de citação, como causa de extinção da obrigação que integra 
o objeto da execução, por dizer respeito às condições ou pressupostos indispensáveis à sua 
constituição  e  desenvolvimento  válido  e  regular  do  processo,  não  é  passível  de  ser 
suscitada em simples petição incidental. 

Neste sentido:

AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÍVIDAS. 
NULIDADE  DE  CITAÇÃO.  TITULO  JUDICIAL  EXISTENTE. 
INADEQUAÇÃO  RECURSAL.  Ação  procedente  e  transitada  em 
julgado. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de 
nulidade  de  citação,  o  qual  foi  feito  por  petição  simples.  Recurso 
adequado ao caso seria a impugnação ou ação rescisória por já existir 
título judicial. Recurso a que se nega provimento. (TJSP; AI 0152467-
13.2013.8.26.0000;  Ac.  7298208;  São  Joaquim  da  Barra;  Terceira 
Câmara  de Direito  Privado;  Rel.  Des.  Carlos  Alberto  de  Salles;  Julg. 
28/01/2014; DJESP 11/02/2014) 

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  AÇÃO 
REVISIONAL  DE  CONTRATO.  REVELIA.  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  DEFLAGRAÇÃO.  INSURGÊNCIA.  ALEGAÇÃO. 
NULIDADE  OU  FALTA  DE  CITAÇÃO.  PEDIDO  INCIDENTAL. 
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INSTRUMENTO ADEQUADO. 
IMPUGNAÇÃO  AO  CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  PRAZO. 
FLUIÇÃO.  INOBSERVÂNCIA.  PRECLUSÃO.  RENOVAÇÃO  DA 
ARGUIÇÃO  DA  NULIDADE.  QUESTÃO  PROCESSUAL  JÁ 
SEPULTADA.  PRECLUSÃO.  DECISÃO  MANTIDA.  RECURSO 
MANIFESTAMENTE  INADMISSÍVEL.  SEGUIMENTO  NEGADO. 
AGRAVO  REGIMENTAL  DESPROVIDO.  1.A  falta  ou  nulidade  da 
citação suscitada pelo revel quando deflagrada a fase de cumprimento de 
sentença é matéria a ser ventilada e resolvida em sede de impugnação ao 
cumprimento  de  sentença,  conforme  dispõe  expressamente  o  Estatuto 
Processual, não se afigurando meio adequado para essa resolução simples 
petição incidental formulada no curso da execução, que, aviada com esse 
desiderato, deve ser liminarmente refutada ante sua inadequação para o 
desiderato almejado (CPC, art. 475-L, I). 2.Aperfeiçoada a preclusão ante 
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o  decurso  do  prazo  para  formulação  de  impugnação,  instituto  que, 
afinado com o objetivo teleológico do processo, que é solver os conflitos 
intersubjetivos  postos  em juízo,  obsta  que  seja  renovada a  questão,  à 
medida que o processo está volvido a seguir adiante, não sendo permitido 
ao juiz se manifestar sobre matéria transmudada em questão processual já 
resolvida, a provocação do executado quanto às questões suscitadas ou 
que deveriam ter sido formuladas através do incidente apropriado não 
tem o condão de reabrir  oportunidade para enfrentamento da argüição 
que  tem  seu  palco  exclusivo  na  impugnação  ao  cumprimento  de 
sentença.  3.Agravo  regimental  conhecido  e  desprovido.  Unânime. 
(TJDF;  Rec 2013.00.2.014549-0;  Ac.  707.446;  Primeira  Turma  Cível; 
Rel. Des. Teófilo Caetano; DJDFTE 03/09/2013; Pág. 50).”

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO  AGRAVO 
INTERNO, mantendo a decisão atacada em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a Sessão a Sra. Desª. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (relator),  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  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz  da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

João Pessoa 16 de setembro de 2014.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado 
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