
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO  CÍVEL  Nº.  0001084-26.2012.815.0421  —  Comarca  de  Bonito  de 
Santa Fé
RELATOR:  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  Convocado para  substituir  o  Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE: Município de Bonito de Santa Fé 
ADVOGADO: Ricardo Francisco Palitot dos Santos
APELADA: Débora Cristina Alves de Almeida
ADVOGADOS: Joaquim Daniel e Daniel Alves

APELAÇÃO CÍVEL  — EMBARGOS À EXECUÇÃO — 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  —  IRRESIGNAÇÃO   — 
JULGAMENTO  CITRA  PETITA —  NULIDADE  DA 
SENTENÇA — ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ— 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC  — 
PROVIMENTO.

—   “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) 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Bonito  de  Santa  Fé  contra  a  sentença  de  fls.  133/134,  proferida  nos  autos  dos 
Embargos  à  Execução  opostos  em  face  de  Débora  Cristina  Alves  de  Almeida, 
julgando  procedente,  em parte,  os  embargos,  para  dar  novo  valor  à  execução,  que 
deverá ser de R$ 3.886,85 (três mil oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco 
centavos)  para  a  parte  autora  e  R$  304,23  (trezentos  e  quatro  reais  e  vinte  e  três 
centavos), a título de honorários advocatícios.

O apelante, em suas razões recursais (fls. 137/168), sustenta 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.

Contrarrazões às fls. 174/176.

A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer  de fls.  184/185, 
considerando que o magistrado de primeiro grau não se reportou ao pedido referente à 
emenda da inicial da execução, opinou pela anulação da sentença, posto que citra petita, 
determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para prolação de outra decisão.
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É o relatório. Decido.

Depreende-se dos autos em apenso ter a ora apelada ajuizado 
ação  requerendo  o  pagamento  de  verbas  salariais,  tendo  seu  pedido  julgado 
parcialmente  procedente,  condenando  o  promovido,  ora  apelante,  ao  pagamento  do 
décimo terceiro salário dos anos de 2004 a 2008, terço de férias de 2006 a 2009, com 
juros de mora e correção monetária.

Em face de tal  decisão,  foi interposta  apelação pela edilidade 
(fls. 211/224), a qual teve seu seguimento negado (fls. 242/245), ocorrendo o trânsito 
em julgado (fls. 247).

A  promovente,  a  seu  turno,  apresentou  petição  para 
cumprimento  da  sentença  (fls.  250/251),  apontando  ser  credora  da  quantia  de  R$ 
5.533,33 (cinco mil quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) e, a título de 
honorários advocatícios, R$ 553,33 (quinhentos e cinquenta e três reais e trinta e três 
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  e,  em  seguida,  proferiu  sentença  julgando  procedente,  em  parte,  os 
embargos,  para dar novo valor à execução,  que deverá ser de R$ 3.886,85 (três mil 
oitocentos e oitenta e seis reais e oitenta e cinco centavos) para a parte autora e R$ 
304,23  (trezentos  e  quatro  reais  e  vinte  e  três  centavos),  a  título  de  honorários 
advocatícios.

O apelante sustenta 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.

Pois bem. Importante destacar, primeiramente, que, como bem 
pontuou o parecer ministerial, 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 
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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) 

Diante do exposto, aplicando o art. 557, §1º-A, do CPC,  DOU 
PROVIMENTO AO RECURSO, para anular a sentença, com a consequente remessa 
dos autos ao juízo de origem para prolação de um novo decisum.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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