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DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO N. 0000369-73.2018.815.0000
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Patos 
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Maria de Fátima Souza (Adv. Damião Guimarães – OAB/PB 13.293)
APELADO: Município de Patos, por sua Procuradora-Geral 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA  SALARIAL.  PROCESSO  EM  FASE  DE
CUMPRIMENTO  DE  SENTENÇA.  HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS  FIXADOS  EM  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
PEDIDO  DE  PAGAMENTO.  AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. NULIDADE DA SENTENÇA
EX OFFICIO. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRO
GRAU,  PARA  DAR  CONTINUIDADE  AO  PROCEDIMENTO
EXECUTIVO. APLICAÇÃO DO ART. 932, III, DO CPC. RECURSO
PREJUDICADO.

-  É nula a sentença que deixa de analisar pedido formulado pela
parte,  causando-lhe  prejuízo,  sendo  necessário  a  decretação  da
nulidade  do  decisum,  para  o  fim  de  dar  continuidade  ao
procedimento executivo. 

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por Maria  de Fátima Souza contra
sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Mista da Comarca de Patos nos autos do
cumprimento de sentença, em sede de ação de obrigação de fazer c/c cobrança salarial,
proposto pela ora recorrente em face do Município de Patos. 

Na  sentença  recorrida,  a  magistrada  a  quo,  Dra.  Vanessa  Moura
Pereira  de  Cavalcante,  declarou extinta  a  execução,  ao  considerar  o  adimplemento da
obrigação pelo devedor, nos termos dos arts. 924, I, c/c 925 do CPC.

Inconformada  com  o  provimento  decisório,  recorre  a  autora
aduzindo  fazer  jus  aos  honorários  sucumbenciais  advindos  do  processo  apensado,  de
embargos à execução, tendo em vista que nesses autos também foram arbitradas verbas
honorárias em favor da parte ora recorrente. Postula, ainda, pelo provimento do apelo,
para dar regular tramitação processual. 



Intimado,  o  Poder  Público  Municipal  apresentou  contrarrazões,
destacando a satisfação dos créditos advocatícios e que não existem mais verbas a serem
adimplidas pela edilidade, pugnando, ao final, pelo desprovimento do apelo (fls. 151/152).

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

DECIDO

Examinando detalhadamente os autos, penso que a sentença merece
ser anulada, pelos motivos que passo a expor.

Consoante se observa dos autos principais,  a magistrada  a quo, ao
proferir  a  sentença  de  extinção  da  execução  (fl.  140),  considerou  o  adimplemento  da
obrigação executada, tendo em vista o levantamento de valores, pela parte autora e seu
constituído, mediante os Alvarás de Autorização.

A esse respeito, é de se constatar realmente os levantamentos de R$
550,00 (quinhentos e  cinquenta reais)  pelo advogado (fl.  138)  e  R$ 3.700,00 (três  mil  e
setecentos reais), pela parte insurgente (fl. 139). Todavia, a verba recebida pelo advogado
foi  a  título  de  honorários  advocatícios  fixados  nos  autos  principais,  os  quais  não  se
confundem  com  os  honorários  sucumbenciais  arbitrados  nos  autos  dos  embargos  à
execução.

Em  outras  palavras,  o  advogado  da  parte  recorrente  levantou  as
verbas sucumbenciais que se referem ao feito principal, no entanto, quanto aos honorários
arbitrados  em  sede  de  embargos  à  execução,  em  apenso  (Processo  0013014-
95.2014.815.0251), o constituído nada recebeu. 

Nesses termos, fácil observar que a magistrada singular deixou de
analisar  e  decidir  sobre  tal  verba  advocatícia,  circunstância  esta  que  prejudica  o  polo
autoral, devendo, pois, tal fato ser reparado, não sendo possível, todavia, nesse momento
recursal. 

Acerca  da  ausência  de  apreciação,  pela  sentença,  de  pedido
formulado,  destaco  precedente  que,  mutatis  mutandis,  aplica-se  ao  caso  em  testilha,
vejamos:

“APELAÇÃO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO DE TODOS OS PEDIDOS FORMULADOS PELA
AUTORA -  JULGAMENTO "CITRA PETITA" -  NULIDADE DA



SENTENÇA  -  OCORRÊNCIA  -  PRELIMINAR  ACOLHIDA  -
SENTENÇA CASSADA. A sentença,  que não esgota a  prestação
jurisdicional e, via de conseqüência, não aprecia todas as questões
de fato e de direito levantadas pelas partes, é ato processual nulo,
face ao prescrito no art.  458,  do CPC.  De modo que,  ausente a
manifestação judicial,  quanto a um dos pedidos iniciais,  deve-se
decretar  a  nulidade  do  decisum.  Preliminar  de  nulidade  da
sentença  acolhida,  para  cassá-la.”   (TJMG  -   Apelação  Cível
1.0024.10.255970-5/001,  Relator(a):  Des.(a)  Eduardo  Mariné  da
Cunha, 17ª CC, Publicação da súmula em 20/01/2012)

Ante  o  exposto  e  sem  maiores  delongas,  declaro,  de  ofício,  a
nulidade da sentença, devendo o magistrado a quo dar continuidade ao feito quanto aos
honorários sucumbenciais fixados em embargos à execução. Por fim, julgo prejudicado
o recurso apelatório, nos termos do que preceitua o art. 932, III, do CPC.

Publique-se.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


