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RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PEDIDO  DE 
RECEBIMENTO DO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2012 E 13º 
SALÁRIO DO MESMO ANO. JULGAMENTO ULTRA PETITA. 
ACOLHIMENTO. EXCESSO DECOTADO. ARTIGO 557, § 1º-A, 
DO  CPC,  E  SÚMULA  253,  DO  STJ.  PROVIMENTO  DO 
RECURSO OFICIAL.

- É ultra petita o julgamento que ultrapassa os limites do pedido, 
devendo, neste caso, ser decotado o excesso constatado.

- Em razão de haver julgamento ultra petita em relação às verbas 
salariais,  retiro  da  decisão  a  condenação  do  Município  ao 
pagamento dos salários dos meses de dezembro/2008; setembro e 
novembro/2012  e  adicional  de  férias  dos  anos  de  2010,  2011  e 
2013, devendo permanecer a condenação apenas no que se refere 
ao salário de dezembro de 2012 e 13º do ano de 2012.

- Conforme art. 557, §1º-A, CPC, “Se a decisão recorrida estiver 
em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante  do  Supremo  Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal 
Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”. Por sua 
vez, nos termos da Súmula n. 253, do Colendo Superior Tribunal 
de Justiça, “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o 
recurso, alcança o reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial contra sentença proferida pelo MM. 
Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Soledade  nos  autos  da  ação  de  cobrança, 
promovida por Ivone Barros de Oliveira em face do Município de Cubati.

Na  sentença,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou  procedente  a 
pretensão  vestibular,  condenando a  parte  promovida  a  efetuar  o  pagamento  dos 



meses de dezembro/2008, setembro, novembro e dezembro de 2012 e 13º salário, bem 
como adicional de férias com relação aos anos de 2010, 2011 e 2013, mais multa e 
correção monetária.

Não houve o oferecimento de recurso voluntário, de modo que 
os autos subiram a esta Egrégia Corte por força, unicamente, do Recurso Oficial, nos 
termos da inteligência inscrita no art. 475, do CPC. 

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório. Decido.

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística 
em disceptação, urge adiantar que o recurso oficial merece ser provido, porquanto a 
sentença objurgada se afigura ultra petita.

Pois bem, em análise à peça exordial, verifica-se que o pedido 
da autora atém-se à condenação da parte ré a efetuar o pagamento do salário do mês 
de dezembro de 2012 e 13º salário do mesmo ano.

Na sentença, o Magistrado a quo julgou procedente a pretensão 
vestibular,  condenando a  parte  promovida a efetuar  o  pagamento  do salário  dos 
meses de dezembro/2008, setembro, novembro e dezembro de 2012 e 13º salário, bem 
como adicional de férias com relação aos anos de 2010, 2011 e 2013, mais multa e 
correção monetária.

Como  se  verifica,  muito  embora  tenha  o  Juízo  apreciado  a 
insurgência relativa às verbas salariais atrasadas da autora (salário de dezembro de 
2012 e 13º salário de 2012), decidiu além do que foi pedido, uma vez que não consta 
da petição inicial qualquer referência quanto às demais verbas. 

A par dessas informações, chega-se facilmente à conclusão de 
que a sentença é ultra petita, pois ultrapassou os limites do pedido fixado na petição 
inicial.

Assim, patenteado o julgamento ultra petita, deve ser decotado o 
excesso do decisum, conforme diz a jurisprudência:

“Estando caracterizado o provimento ultra petita,  basta  decotar  a 
parte na qual o aresto impugnado se excedeu, atribuindo-se à banca 
examinadora a função de aplicar as regras de desempate, consoante 
o citado subitem 9.4.1 do edital do certame.”1

1STJ - REsp 1213565 MT – Relator(a): Ministro CASTRO MEIRA – Julgamento:  17/03/2011 - Órgão Julgador: T2 - SEGUNDA 
TURMA – Publicação: DJe 25/03/2011)



“O  reconhecimento  do  julgamento  ultra  petita  não  implica  a 
anulação  do  decisum;  seu  efeito  é  o  de  eliminar  a  parte  que 
constitui o excesso do julgado. Precedente.”2

“A sentença ultra petita é defeituosa porque o juiz,  ao decidir  o 
pedido,  vai  além  dele  e  concede  ao  peticionário  mais  do  que  o 
requerido.  Para  a  correção  do  vício  deve  ser  decotado  o  excesso 
verificado.”3

Desse  modo,  em  razão  de  haver  julgamento  ultra  petita  em 
relação  às  verbas  salariais,  retiro  da  decisão  a  condenação  do  Município  ao 
pagamento dos salários dos meses de dezembro/2008; setembro e novembro/2012 e 
adicional de férias dos anos de 2010, 2011 e 2013, devendo permanecer a condenação 
apenas no que se refere ao salário de dezembro de 2012 e 13º do ano de 2012.

Por fim, prescreve o art. 557,  § 1º-A, do CPC que, se a decisão 
recorrida  estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência 
dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, o relator poderá 
dar provimento ao recurso,  dispensando que o mesmo seja julgado no colegiado. 
Relevante destacar, ademais, que o próprio dispositivo retromencionado alcança o 
reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ, verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário.

Em razão dessas considerações, com fulcro no art. 557, § 1º-A, 
do CPC, na Súmula nº 253, do STJ, assim como, na jurisprudência dominante dos 
Tribunais superiores, dou provimento ao recurso oficial, para declarar a nulidade da 
sentença  no  tocante  à condenação  do  Município  ao  pagamento  dos  salários  dos 
meses de dezembro/2008; setembro e novembro/2012 e adicional de férias dos anos 
de  2010,  2011  e  2013,  haja  vista  ser  ultra  petita,  mantendo  os  demais  termos  da 
sentença vergastada.

Publique-se. Intimem-se.

                                      João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva 
Relator
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