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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS 
TRABALHISTAS.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE  E 
SEUS  REFLEXOS,  INDENIZAÇÃO  PELO  NÃO 
CADASTRAMENTO  NO  PIS,  13º  SALÁRIO,  FÉRIAS 
ACRESCIDAS  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL, 
LIBERAÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA 
DO  FGTS.   SENTENÇA  CITRA  PETITA.  JULGAMENTO 
QUE  NÃO  FAZ  MENÇÃO  A  TODAS  AS  RUBRICAS 
ESPECIFICADAS NA EXORDIAL. NULIDADE ABSOLUTA. 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO. RETORNO  DOS 
AUTOS À ORIGEM.

-  A sentença  que  não  enfrenta  os  pedidos  formulados  na 
petição inicial deve ser desconstituída para que outra em seu 
lugar seja proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de 
jurisdição.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

ACORDA a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível do 
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em, de ofício declarar a nulidade 
da sentença.
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R e l a t ó r i o

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença de fls. 
293/294, da lavra do Juiz de Direito da Comarca de Solânea, que, nos autos da 
AÇÃO DE COBRANÇA, julgou improcedente  a demanda  ajuizada por Vilma 
Marques  dos  Santos em  face  do  Município  de  Solânea,  em  decisão  assim 
ementada:

“EMENTA:  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE  TÍTULOS 
RELATIVOS A DIREITOS TRABALHISTAS CONTRA MUNICÍPIO. 
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE  REGULAMENTAÇÃO  POR 
LEI LOCAL ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DO 
PODER  JUDICIÁRIO  ESTABELECER  PERCENTUAL  DE 
INCIDÊNCIA  DE  INSALUBRIDADE.  IRRELEVÂNCIA  DA 
APLICAÇÃO  ANALÓGICA  DA  NR  15  DO  MINISTÉRIO  DO 
TRABALHO. INSTITUIÇÃO DO REGIME JURÍDICO ÚNICO PELO 
MUNICÍPIO.  NÃO  INCIDÊNCIA  DOS  TÍTULOS  COBRADOS. 
IMPROCEDÊNCIA. 

JULGA-SE IMPROCEDENTE O PEDIDO NA AÇÃO ORDINÁRIA DE 
COBRANÇA DE TÍTULOS RELATIVOS A DIREITOS TRABALHISTAS 
DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE RELATIVO A ADICIONAL 
DE  INSALUBRIDADE  QUANDO  INEXISTE  REGULAMENTAÇÃO 
POR  LEI  LOCAL  ESPECÍFICA,  SENDO  DEFESO  AO  JUDICIÁRIO 
ESTABELECER PERCENTUAL DE INCIDÊNCIA DE INSALUBRIDADE, 
SENDO IRRELEVANTE A APLICAÇÃO ANALÓGICA DA NR 15 DO 
MINISTÉRIO  DO  TRABALHO,  BEM  COMO  NÃO  HAVER 
INCIDÊNCIA DOS TÍTULOS COBRADOS EM FACE DA INSTITUIÇÃO 
DO REGIME JURÍDICO ÚNICO PELO MUNICÍPIO.”
 
Alega, em síntese, que faz jus ao adicional de insalubridade, 

por força do previsto no art.  71  do Estatuto  dos Servidores  Municipais  e  pela 
aplicação  analógica  da  NR-15  do  MTE,  bem  como,  ao  pagamento  das  férias, 
acrescidas do terço constitucional, de forma dobrada, integral e proporcional e ao 
pagamento dos 13º salários, haja vista não ter a edilidade comprovado os devidos 
pagamentos.  Afirma  ainda  ser  devida  indenização  compensatória  pelo  não 
cadastramento e/ou recolhimento do PIS/PASEP.

Requer,  por  fim,  a  reforma  da  sentença  para  condenar  o 
município ao “pagamento do adicional de insalubridade à base de 20%, mais os 
reflexos nas demais verbas pleiteadas, quais sejam, 13º salário, férias, acrescidas de 
um  terço,  PIS/PASEP,  condenando  ainda  ao  pagamento  de  13º  salário,  férias, 
acrescidas de um terço e indenização pelo não cadastramento no PASEP. 

Contrarrazões  acostadas  às  fls.  310/318,  alegando  a 
inexistência  de  regulamentação  do  adicional  de  insalubridade  por  lei  local,  a 
impossibilidade da aplicação analógica da NR-15 e legislação federal e quanto aos 
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pleitos referentes ao pagamento de  13º  salário,  férias,  acrescidas  de um terço, 
afirma que a Administração encontra-se totalmente adimplente, bem como, houve 
o cadastramento da apelante no PASEP.

Parecer  Ministerial  às  fls.  324/326 opinando  pelo 
desprovimento do recurso.

  
É o Relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Segundo o art. 460, do Código de Processo Civil, “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.”

Trata-se  do  princípio  da  congruência  entre  o  pedido  e  a 
sentença,  por  meio  do  qual  esta  fica  limitada  ao  que  o  autor,  qualitativa  e 
quantitativamente, requereu quando ingressou em juízo.

In casu,  conforme relatado, o autor propôs, em desfavor do 
do município de Solânea, Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas, formulando 
os seguintes pedidos, verbis:

“(...)
d) no mérito, que este juízo julgue totalmente procedentes os pedidos 
aduzidos  nesta  exordial,  para  então  condenar  o  município  reclamado 
para, primeiramente, proceder à assinatura na CTPS da parte reclamante, 
e  a  respectiva  baixa,  acaso  haja  a  mudança  do  regime  jurídico,  e  os 
respectivos recolhimentos previdenciários, observando a verdadeira data 
de  admissão  em  2002,  em  seguida,  proceder  tais  depósitos  na  conta 
vinculada  do FGTS,  respeitado  todo período  laboral  ou em forma de 
indenização substitutiva caso não houver depósitos, ou sendo estes em 
menor valor; ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional, 
de  forma  dobrada,  integral  e  proporcional  e  ao  pagamento  dos  13º 
salários;  d.1) ao  pagamento  de  indenização  compensatória  pelo  não 
cadastramento e/ou não recolhimento ao programa do “PIS”, devendo 
ser  levado  em  consideração,  para  tanto,  o  período  contratual  e  a 
remuneração da parte postulante;  d.2) ao pagamento dos adicionais de 
insalubridade no patamar apurado em perícia, este sobre o salário-base 
da parte postulante, bem como à incidência dos seus reflexos sobre todas 
as verbas trabalhistas, quais sejam: 13º salários, férias, acrescidas do terço 
constitucional,  depósitos  fundiários  e  PIS,  tudo conforme preceitua  as 
súmulas 228, 293 e 47 do TST; d.3) a liberação, através de alvará judicial, 
dos valores encontrados na conta vinculada do FGTS; 
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(…)” (grifei)

Ao sentenciar o feito, o Exmo. Magistrado de primeiro grau, 
improcedente o pedido formulado na presente ação em todos os seus  termos.

Analisando a sentença, todavia, verifico que ao  fundamentar 
sua decisão, o magistrado assim se pronunciou:

“(...) No caso concreto, o Município não regulamentou expressamente em 
sua  legislação  quanto  ao  adicional  de  insalubridade.  Dessa  forma, 
conclui-se que o adicional  de insalubridade somente será devido após 
expressa regulamentação pelo Ente Político competente, inexistindo antes 
disso, direito remuneratório. Se assim não fosse, o entendimento, faria 
com que o judiciário estabelecesse percentual do referido adicional até 
que a lei faltosa fosse editada, o que é vedado, conforme já se pronunciou 
o STF no RE 561869 AgR.

Assim sendo, inconcebível a aplicação do adicional de insalubridade pelo 
Poder  Judiciário  se  não  há  regulamentação  expressa  e  específica  do 
referido adicional pelo ente público competente.

Não  obstante  a  vasta  prova  documental  carreada  aos  autos  e  os 
princípios  constitucionais   trazidos  peça  parte  promovente  em  suas 
razões para justificar legalmente a sua pretensão, estes não tem o condão 
de socorrer a pretensão da postulante.

No que se refere a aplicação analógica da NR15, expedida pelo Ministério 
do  Trabalho  esta  é  irrelevante,  haja  vista  que  não  se  pode  aplicar  a 
referida  norma  regulamentadora  da  CLT  para  deferir  adicional  de 
insalubridade à relação de trabalho de natureza jurídico-administrativo.

Em  relação  aos  reflexos  dos  títulos  cobrados  na  inicial,  estes  restam 
prejudicados em face da não aplicação do adicional de insalubridade.

De  modo  que,  diante  da  prova  documental  acostada  aos  autos  e  da 
jurisprudência  acima  mencionada,  outra  alternativa  não  resta  a  este 
julgador  a  não  ser  em  desacolher  os  argumentos  fáticos  e  jurídicos 
elencados  pelo  autor  na  sua  peça  inicial  e  consequentemente,  julgar 
improcedente o pedido na presente ação.”

Ora,  observando  o  trecho  da  sentença  supratranscrito, 
verifico  que  o  Juiz  não  se  reportou,  em  nenhum  momento,  ao  pedido  de 
pagamento  das  férias  acrescidas  do  terço  constitucional,  de  forma  dobrada, 
integral  e  proporcional,  ao  pagamento  dos  13º  salários,  ao  pagamento  de 
indenização compensatória pelo não cadastramento e/ou não recolhimento ao 
programa  do  “PIS”   e   a   liberação,  através  de  alvará  judicial,  dos  valores 
encontrados na conta vinculada do FGTS  apreciando, apenas, a questão referente 
ao ao direito de percepção do adicional de insalubridade e o seu reflexo nas verbas 
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trabalhistas.

Ora, na medida em que existe um poder-dever da autoridade 
jurisdicional  de responder ao pedido feito pela parte,  não estará ele cumprido, 
totalmente, se o juiz deixar de resolver o que foi pedido. 

Inarredável, pois, a conclusão de que a decisão foi proferida 
em afronta ao princípio da congruência, evidenciando-se o seu caráter citra petita  
(ou infra petita).

Na seara jurisprudencial, é pacífico que deixando a sentença 
de analisar pedido expresso do autor – seja para acolhê-lo ou desacolhê-lo –, estará 
ela  negando  prestação  jurisdicional  à  parte  e  violando  a  legislação  processual 
vigente, em flagrante nulidade, passível de conhecimento pelo Tribunal, inclusive 
de ofício, tendo em vista tratar-se de matéria processual de ordem pública, que, 
como  se  sabe,  pode  e  deve  ser  conhecida  em  qualquer  momento  ou  grau  de 
jurisdição. Verbis: 

STJ: “PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA CITRA PETITA. CASSAÇÃO DE  
OFÍCIO  PELO  TRIBUNAL  DE  ORIGEM.  POSSIBILIDADE.  
INTERPOSIÇÃO  DE  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO.  
DESNECESSIDADE.  NULIDADE  RELATIVA.  AUSÊNCIA  DE  
PREQUESTIONAMENTO.
1. A nulidade da sentença citra petita pode ser decretada de ofício pelo Tribunal  
de origem, sendo desnecessária a prévia oposição dos Embargos de Declaração.
2. Ainda que a violação da legislação federal ocorra no julgamento da Apelação, é  
necessário protocolar os Embargos de Declaração para fins de prequestionamento.
3.  Agravo  Regimental  não  provido.”  (AgRg  no  REsp  437.877/DF,  Rel. 
Ministro  HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
04/11/2008, DJe 09/03/2009)

TJRS:  “AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  CONDOMÍNIO.  AÇÃO  DE  
COBRANÇAS DE COTAS CONDOMINIAIS. FASE DE CUMPRIMENTO  
DE  SENTENÇA.  PROCESSUAL  CIVIL.  DECISÃO  CITRA PETITA.  
NULIDADE. DESCONSTITUIÇÃO. A decisão judiciais deve ser proferida nos  
parâmetros  contidos  no  pedido  da  parte.  Caso  deixe  de  apreciar  algum  dos  
pedidos expressamente formulados, haverá ofensa ao princípio da congruência,  
insculpido nos arts. 128 e 460 do Código de Processo Civil, tornando necessária  
sua desconstituição.  Precedentes jurisprudenciais.  DESCONSTITUÍRAM DE  
OFÍCIO A DECISÃO AGRAVADA. UNÂNIME.”  (Agravo de Instrumento 
Nº 70049799547, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em 06/09/2012)

Diante de tais considerações, declaro de ofício a nulidade da 
sentença, determinando que outra seja proferida pelo Juízo de origem. 

É como voto.
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Presidi  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 
de  julho de  2014,  conforme certidão de  julgamento  de  f.  337.  Participaram do 
julgamento,  além  desta  relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz 
convocado para substituir os Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o 
Exmo. Des.  José Aurélio da Cruz.  Presente à sessão, o Exmo. Sr.  Dr. Amadeus 
Lopes Ferreira, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 31 de julho de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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