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QUARTA CÂMARA CÍVEL

DECISÃO MONOCRÁTICA
Apelação Cível nº 0000514-44.2012.815.0161
Origem : 1ª Vara da Comarca de Cuité
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Alessandra Alves da Silva
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva
Apelante : Município de Cuité
Advogado : David da Silva Santos
Apelados : Os mesmos

APELAÇÕES.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
CONVERTIDA  EM AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  FEITO  JULGADO
PARCIALMENTE  PROCEDENTE  NO  JUÍZO
MONOCRÁTICO.  RETENÇÃO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS. PLEITOS NÃO APRECIADOS
EM  SUA  INTEGRALIDADE.  DESRESPEITO  AO
ART.  458,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  NULIDADE  DA
SENTENÇA.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE.  ERROR  IN  PROCEDENDO.
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA
DECISÃO.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A
QUO. APELOS PREJUDICADOS.
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- Não havendo, na sentença, pronunciamento acerca
de todos os pedidos formulados na exordial, ocorre
o fenômeno conhecido como sentença  citra petita, o
que pode ser conhecido de ofício pelo Tribunal.

- Ao decidir a controvérsia, o magistrado deve estar
atendo a todos os requerimentos constantes da peça
vestibular, ainda que implícitos, sob pena de violação
ao  princípio da  adstrição,  segundo  o  qual  dever
haver  correlação  entre  sentença,  causa  de  pedir  e
pedido,  sendo  defeso  ao  Juiz,  portanto,  decidir
aquém do que foi postulado em Juízo.

-  É  vedado  ao  Tribunal  conhecer  diretamente  de
pleito não apreciado em primeira instância, sob pena
de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

-  Restando  caracterizado  o  julgamento  aquém  do
pedido, faz-se necessária a anulação da sentença e,
por  conseguinte,  o  retorno  dos  autos  ao  Juízo  de
origem, para que outra decisão seja proferida.

Vistos.

Alessandra  Alves  da  Silva e Município  de  Cuité
ingressaram com APELAÇÕES, fls.  347/350 e fls.  351/366, respectivamente, contra
sentença, fls. 340/346, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Cuité
que, nos autos da Reclamação Trabalhista convertida em Ação de Cobrança, julgou
parcialmente procedente o pedido exordial, consignando os seguintes termos:

Sendo assim e, atento ao que mais dos autos consta e
princípios de direito aplicáveis à espécie,  com base
nas  disposições  do  art.  269,  inc.  I,  do  CPC,  julgo
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procedente em parte a pretensão, para, ato contínuo,
condenar a Prefeitura Municipal de Cuité-PB a pagar
a  promovente  Bernadete  Matias  de  Sousa  Farias,
qualificada nos autos, o  adicional de insalubridade
no percentual de 20% do seu salário base, a partir 05
de  fevereiro  de  2004  até  os  dias  atuais,  com
incidência  reflexa  nas  férias,  acrescidas  de  1/3,  e
décimo terceiro salário.

Em suas razões,  Alessandra Alves da Silva pugna
pelo  provimento  da  apelação  interposta  e  necessidade  de  reforma  da  sentença
vergastada,  haja  vista  ter  direito  ao  pagamento  do  13º  salários  não  adimplidos,
respeitada a prescrição quinquenal, bem como as férias acrescidas de 1/3, bem como
pleiteia por indenização em razão de não ter sido cadastrado no PASEP. 

O Município  de  Cuité,  por  seu turno, arguiu,  em
suas razões, inicialmente, a preliminar de cerceamento de defesa, em razão  de ter
sido utilizada prova emprestada no presente feito, o que é perfeitamente permitido,
desde que “as condições analisadas sejam iguais, e que a parte contra quem o mesmo
está sendo utilizado tenha tido a oportunidade de naquele feito anterior de exercer
seu amplo direito de defesa, o que não é o caso, conforme demonstrado acima”, fl.
361. Por outro norte, aduz inexistir lei específica definindo os graus e os percentuais
do adicional de insalubridade do Agente Comunitário de Saúde, motivo pelo qual
requer o provimento do apelo. 

Contrarrazões  não ofertadas pelas partes,  conforme
certidão de fl. 385V.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 390/394, opinou pelo prosseguimento do recurso
sem manifestação de mérito.

É o RELATÓRIO.
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DECIDO

Do cotejo dos autos, inobstante o Juiz a quo tenha se
manifestado acerca do adicional de insalubridade, do Fundo de Garantia por Tempo
de Serviço  - FGTS e do Programa de Integração Social  -  PIS, cumpre registrar  a
omissão do julgado quanto aos pleitos alusivos às gratificações natalinas   e as   férias,  
acrescidas do terço constitucional,   constantes   na alínea “c”  , da exordial.  

Logo, diante do panorama, acima narrado, infere-se
que a decisão hostilizada julgou aquém dos limites da pretensão solicitada, ao deixar
de apreciar os pedidos supracitados, impossibilitando, pois, este Tribunal de prolatar
decisão acerca de questão não abordada pelo juízo de primeira instância, sob pena de
assim o fazendo, ferir o princípio do duplo grau de jurisdição.

Destarte, tratando-se de sentença citra petita, torna-se
imprescindível a declaração de nulidade do julgado, devendo os autos retornarem ao
juízo de origem para a prolação de uma nova decisão. 

Ademais,  convém  esclarecer  a  imprescindibilidade
da correlação entre o pedido inaugural e a sentença, porquanto não pode o julgador
ao apresentar a sua prestação jurisdicional oferecer à promovente coisa diversa, além
ou aquém da pretensão veiculada, caso contrário ela estará eivada de vício. 

No  mesmo  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
julgados desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CONTRA O ESTADO. CONGELAMENTO DE ATS.
ILEGALIDADE  DO  ATO.  PRELIMINAR
SUSCITADA PELO PROMOVIDO DE PRESCRIÇÃO
DA  PRETENSÃO  INICIAL.  NÃO  APRECIAÇÃO
PELO MAGISTRADO SINGULAR. PROCEDÊNCIA
DA  DEMANDA.  IRRESIGNAÇÃO.  RAZÕES
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RECURSAIS  ADUZINDO  A PREJUDICIALIDADE
DO MÉRITO DIANTE DE QUESTÃO PRESCRITA.
MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  DECISÃO
SINGULAR CITRA PETITA. REMESSA DOS AUTOS
AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA NOVA ANÁLISE,
SOB  PENA  DE  SUPRESSÃO  DE  INSTÂNCIA.
NULIDADE  ABSOLUTA  RECONHECIDA
PROVIMENTO DO RECURSO. A sentença deixando
de  enfrentar  todos  os  pedidos  veiculados  pelas
partes,  evidencia-se citra petita,  vindo a impedir  o
conhecimento da questão em nível recursal, sob pena
de supressão de um grau de instância. Por tratar-se
de matéria de ordem pública, é cediço a nulidade da
sentença que deixa de apreciar pedidos formulados
pelas  partes,  podendo  ser  decretada,  inclusive,  de
ofício  pelo  tribunal  ad  quem.  (TJPB;  AC
200.2012.085.279-9/001;  Terceira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz;
DJPB 31/05/2013; Pág. 11).

Também, 

PROCESSUAL  CIVIL. Apelação  cível.  Julgamento
“citra petita”. Nulidade da sentença. Necessidade de
prolação de uma nova sentença. Apelo prejudicado.
“não  havendo  manifestação  do  juízo  singular  em
relação a determinada questão, requerida na petição
inicial,  caracterizada  a  sentença  como  citra  petita.
Nesse  contexto,  imperiosa  a  desconstituição  do
decisum, sob pena de supressão do primeiro grau de
jurisdição. (Apelação Cível n. 70039937255, Primeira
Câmara  Especial  Cível,  TJ/RS,  Rela.  Desa.  Laura
Louzada  Jaccotett,  julgado  em  16/12/2010)”.  Apelo
prejudicado.  (TJPB;  AC  018.2003.000648-2/002;
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Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Relª  Juíza
Conv.  Vanda  Elizabeth  Marinho  Barbosa;  DJPB
15/05/2013; Pág. 10).

Acrescenta-se,  pois,  em  razão  da  decisão  ter
analisado os pedidos de forma citra petita,  a nulidade pode ser decretada de ofício,
em virtude  de  o  sentenciante  não  ter  apreciado  todas  as  questões  submetidas  à
análise.

Por  oportuno,  impende  trazer  à  baila  os  seguintes
julgados:

PROCESSUAL  CIVIL.   CAUSA DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE  ANULAÇÃO  PELO
TRIBUNAL A QUO. 1. O juizo de origem examinou
apenas uma das duas causas de pedir aduzidas na
inicial, o que representaria ofensa aos artigos 128 e
460 ambos do CPC, conforme concluiu o colegiado
de origem.  2. A decisão recorrida  está  harmoniosa
com o entendimento desta Corte, segundo o qual, em
caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-
la,  determinando  que  uma  outra  seja  proferida.
Precedentes.  3.   Agravo  regimental  não  provido.
(Processo  AgRg  no  AREsp  166848/PB.  AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  2012/0077868-3  Relator(a)  Ministro
CASTRO  MEIRA  (1125)  Órgão  Julgador  T2  -
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 26/02/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 05/03/2013) - sublinhei.

Neste  diapasão,  em  face  da  sentença  não  ter  se
pronunciado  acerca  da  integralidade  dos  pleitos  constantes  na  exordial,
precisamente, no que diz respeito   às   gratificações natalinas   e às   férias, acrescidas do  
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terço constitucional, ferindo, dessa forma, o princípio da correlação/adstrição, torna-
se indispensável  a correção do referido julgado,  devendo os autos retornarem ao
juízo de origem para a prolação de um novo decisum.

Ante  o  exposto,  ANULO,  DE  OFÍCIO,  A
SENTENÇA, por ser  citra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo  a quo
para que profira nova decisão, enfrentando a integralidade dos pedidos formulados
pela demandante. Por conseguinte, reconheço prejudicado os recursos interpostos.

P. I.

João Pessoa, 29 de janeiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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