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APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.
NULIDADE  DA  SENTENÇA  DE
IMPROCEDÊNCIA.  ALEGAÇÃO  DE  VÍCIO
EXTRA PETITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL. DEMANDA DE PAGAMENTO DE
FÉRIAS  E  DÉCIMO  TERCEIRO
ALEGADAMENTE  NÃO  ADIMPLIDOS.
PROVA  DE  QUITAÇÃO  PRODUZIDA  PELA
EDILIDADE E CONFIRMADA PELO AUTOR.
MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. PRETENSÃO
DE REAJUSTE SALARIAL POR DEFASAGEM
EM  VENCIMENTO  DECORRENTE  DOS
SUCESSIVOS AUMENTOS  CONCEDIDOS AO
SALÁRIO-MÍNIMO.  IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

- Uma vez verificada a  devida  resolução da lide em
estrita consonância com o objeto do litígio, bem como
com  as  provas  produzidas  durante  a  instrução
processual,  inexiste  vício  que  revele  uma  sentença
citra, extra ou ultra petita.
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- Não há que se falar em julgamento além do pedido,
ou  mesmo  alegação  ex  officio  de  tese  defensiva
quando se verifica que os pedidos de percepção de
férias  e  décimo  terceiro  salário  foram  julgados
improcedentes  diante  da  constatação de  seu  efetivo
pagamento,  questionamento este objeto da demanda
proposta pelo autor.

- Verifica-se manifesta  a  impossibilidade jurídica do
pedido  no sentido de  reajuste salarial para  que  reste
vinculado  a percentual  incidente  sobre  o  salário-
mínimo, haja vista que o ordenamento jurídico pátrio,
além de proibir expressa e claramente a vinculação de
vencimentos  a  quaisquer  espécies  remuneratórias,
garante  uma  revisão  anual  própria,  que  não
corresponde  à  proporcionalidade  do  aumento
observado na elevação do salário-mínimo.

Vistos.

Trata-se de Apelação Cível interposta por José Luís de Souza
contra sentença (fls. 62/64) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Mista da Comarca
de Queimadas que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelo
recorrente  em  face  do  Município  de  Fagundes,  julgou  improcedentes  os
pedidos formulados na inicial.

Na peça de ingresso (fls.  02/03),  o  demandante  relata  que é
servidor  público  do  ente  promovido,  tendo  ingressado  em  18/02/1998,
exercendo o cargo efetivo de digitador, e percebendo a importância de “125%
(cento e vinte e cinco por cento) do salário-mínimo da época”. Assevera que,
com o passar dos anos, seus rendimentos sofreram uma defasagem, bem como
que não percebia 13º salário e nem gozava férias, pleiteando a condenação do
demandado ao pagamento de tais verbas trabalhistas.

Contestação  apresentada  (fls.  29/34),  alegando  o  correto
pagamento  de  todas  as  verbas  devidas  ao  autor,  ressaltando  a  manifesta
improcedência do pedido de diferença salarial,  uma vez que não há que se
falar em vinculação do vencimento aos aumentos do salário-mínimo.

Sobreveio, após, sentença de improcedência (fls. 62/64), cuja
ementa assim restou redigida:

“AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA: SERVIDOR
PÚBLICO  CONCURSADO  –  DIFERENÇA
SALARIAL –  DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS  –  VERBAS  REMUNERATÓRIAS
RECEBIDAS  NOS  TERMOS  DA  LEI.
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.
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-  Não  havendo  reparos  no  pagamento  das  verbas
remuneratórias  reclamadas,  a  improcedência  dos
pedidos é medida que se impõe”.

Inconformado, o demandante interpôs Recurso Apelatório (fls.
66/75), alegando  o equívoco do juízo  a quo  ao concluir pela incidência da
prescrição  quinquenal  de  sua  pretensão  do período  entre  Fevereiro/1998 a
Novembro/2011. Defende que, ao contrário do que afirmando pelo magistrado
sentenciante,  sua carga horária  não foi  reduzida de fato,  sendo incorreta  a
conclusão pela ausência de pagamento a menor. Sustenta que a edilidade não
alegou a tese da jornada proporcional,  afirmando ser a decisão  extrapetita.
Aduz  que  em seu  contrato  havia  a  possibilidade  de  recebimento  de  valor
quando  cumprisse  jornada  maior  que  a  normal.  Ao  final,  pugna  pelo
provimento  do  apelo  e  reforma  da  sentença,  julgando-se  procedentes  os
pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 79/80).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação de mérito (fls. 84/87).

É o relatório.

DECIDO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Como relatado, o autor ajuizou a presente demanda alegando
ser  servidor  público,  aduzindo  que  a  atualização  salarial  realizada  pelo
Município  promovido  provocou  uma  defasagem  em  seus  vencimentos,  de
forma que não mais percebe o equivalente a “125% (cento e vinte e cinco por
cento) do salário-mínimo”. Relata que não percebia 13º salário, nem gozava
das férias ou percebia o correspondente terço constitucional.

- Da Preliminar

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  não  assiste  interesse
recursal  quanto à  insurgência em relação a  prescrição quinquenal  afirmada
pelo juiz singular. Isso porque, a despeito do manifesto equívoco deste – que,
após  afirmar  elucidativamente  a  prescrição  do  quinquênio  anterior  ao
ajuizamento  da  demanda,  concluiu  pela  extinção  do  direito  de  ação  entre
Fevereiro/1998  e  Novembro/2011  –,  verifica-se  que  efetivamente  houve  a
apreciação  meritória  da  pretensão  autoral,  existindo  julgamento  de  total
improcedência,  não  fazendo  sequer  coisa  julgada  o  equívoco  da  mera
passagem referida no fundamento da decisão.

Nessa  trilha,  igualmente,  há  de  se  registrar  a  manifesta
improcedência do argumento recursal no sentido da alegação de nulidade por
julgamento extra petita, em virtude de ter o magistrado verificado a redução
da carga horária no labor do demandante, e, consequentemente, à vista das
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fichas  financeiras  colacionadas  pela  edilidade  promovida,  entendido  pelo
correto pagamento proporcional.

Pois  bem,  como  é  cediço,  o ordenamento  jurídico  pátrio
consagrou  o  princípio  da  congruência  segundo  o  qual  a  decisão  judicial
deverá ter estrita relação com as pretensões do autor estabelecidas na inicial.
A sua inobservância, via de regra, gera decisões  extra,  ultra ou  citra petita,
nos termos dos arts. 128 e 460, ambos do Código de Processo Civil, vejamos:

“Art. 128. O juiz decidirá a lide nos limites em que
foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões,
não suscitadas, a cujo respeito a lei exige a iniciativa
da parte”.

“Art.460. 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”.

Vale  o  registro  da  doutrina  em  que  Fredie  Didier,  em  obra
coletiva, assim leciona:

“na decisão ultra petita o juiz exagera e, na extra
petita,  ele  inventa,  na  decisão  citra  petita  o
magistrado se  esquece  de analisar  algo que tenha
sido  pretendido  pela  parte  ou  tenha  sido  trazido
como fundamento do seu pedido ou da sua defesa”.
(DIDIER  JR.,  Fredie;  BRAGA,  Paula  Sarno;
OLIVEIRA,  Rafael.  Curso  de  Direito  Processual
Civil. v. 2, 5ª ed,, Salvador: JudPODIVM, 2010, pág.
319).  

Desse modo, considera-se sentença extra petita aquela em que
o juiz profere decisão de natureza diversa da pedida na petição inicial.

Na  hipótese,  além  de  o  próprio  Município  ter  constatado  o
pedido autoral, afirmando que efetua devida e regularmente o pagamento do
servidor demandante, ainda há de se observar que não existe vício de nulidade
por julgamento fora do pedido, porquanto não houve a extrapolação da análise
conclusiva pela existência ou não do direito autoral. Além do mais, trata-se de
demanda formulada contra um ente federado que ainda tem em seu favor o
mecanismo processual do reexame necessário que força a reanálise da matéria
debatida encarte processual.

Não há  que  se  cogitar,  portanto,  em julgamento  extra petita
decorrente  de  uma alegação  de  que  a  conclusão  do juiz  sentenciante  pela
inexistência  do  direito  autoral,  diante  da  verificação  das  provas  objetivas
coligidas  nos  autos,  não  foi  especificamente suscitada  pelo  ente  federado
promovido.
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Ora, ao que se extrai do disposto nos arts. 128 e 460, do Código
de  Processo  Civil,  acima  transcritos,  os  limites  da  lide  são  traçados  pelo
pedido e não pelos fundamentos jurídicos utilizados para embasá-los.

Assim, em abono ao princípio da “mihi factum, dabo tibi jus”,
isto é, “dá-me os fatos e te darei o direito”, exposto o fato pelo demandante,
caberá ao juiz atribuir-lhe o fundamento pertinente, ainda que não alegado o
dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Nesse  sentido,  é  a  jurisprudência  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

“Processual  civil.  Agravo  no  recurso  especial.
Julgamento  extra  petita.  Inocorrência.  -  Cabe  ao
julgador  a  interpretação  lógico-sistemática  do
pedido formulado na petição inicial a partir de uma
análise  de  todo  o  seu  conteúdo.  Agravo  não
provido”.
(AgRg no REsp 914.981/RN, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
15/04/2010,  DJe  27/04/2010)  (...).”  (AGRAVO EM
RECURSO  ESPECIAL  Nº  150.501  -  SC,  Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, 03/09/2013).

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  RESPONSABILIDADE
CIVIL  DO  ESTADO.  ALEGAÇÃO  DE
JULGAMENTO  EXTRA  PETITA.  NÃO
OCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO
MORAL.  MORTE  DE  PRESIDIÁRIO  EM
ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEPENDÊNCIA
FINANCEIRA  ENTRE  A  AUTORA  E  A  VÍTIMA.
NECESSIDADE  DE  REEXAME  DO  CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO
NÃO PROVIDO.
1.  Inexiste  julgamento  extra  petita  e,  em
conseqüência, ofensa aos arts. 128 e 460, do CPC,
quando  o  Tribunal  interpreta  de  forma  ampla  o
pedido  formulado  na  petição  inicial.
2.  Segundo  entendimento  do  Superior  Tribunal  de
Justiça, 'não julga fora dos limites do pedido o juiz
que adota fundamentação legal não invocada pelas
partes, nem profere sentença diversa da pedida, nem,
outrossim, condena o réu em objeto diverso do que
lhe  foi  demandado'  (REsp  164.935,  Rel.  Min.
SÁLVIO  DE  FIGUEIREDO  TEIXEIRA,  Quarta
Turma, DJU 7/8/00). Outrossim, 'é nulo, por ofender
o art. 128 do CPC, o acórdão que se formou a partir
de fatos e fundamentos jurídicos impertinentes com a
lide'  (REsp  108.506/SP,  Rel.  Min.  HUMBERTO
GOMES DE BARROS, Primeira Turma, DJ 18/8/97).
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3.  No  caso  em exame,  a  condenação  à  prestação
mensal não se deu com base em fatos e fundamentos
alheios ao pedido do autor, tampouco decidida fora
dos  limites  da  lide.  Ao  contrário,  é  uma
consequência do pedido inicial, que inclusive opera
em benefício do ora agravante.
4. A aferição no sentido de que a autora dependia ou
não  economicamente  do  de  cujus  requer  o
revolvimento  fático-probatório  dos  autos,
encontrando óbice  na  Súmula  7/STJ,  in  verbis:  ‘A
pretensão de simples reexame de prova não enseja
recurso especial’.
5. Agravo regimental não provido.”
(AgRg  no  AREsp  33.790/ES,  Rel.  Ministro
ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,
julgado em 21/08/2012, DJe 27/08/2012).

Assim, uma vez verificada a devida resolução da lide em estrita
consonância com o objeto do litígio,  bem como com as provas produzidas
durante a instrução processual, inexiste vício  que revele uma sentença  citra,
extra ou ultra petita.

Isto posto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença.

- Do Mérito

Conforme  se  infere  do  caderno  processual,  não  se  requer
maiores delongas para se  constatar  a  manifesta  improcedência dos pedidos
autorais.

Isso porque, de acordo com a leitura da petição inicial, em um
primeiro momento, o demandante afirma que nunca havia recebido o décimo
terceiro salário,  bem como nunca havia gozado de férias,  nem percebido o
correspondente terço constitucional. 

Ocorre, porém, que, após a apresentação das fichas financeiras
pelo ente federado, comprovando discriminadamente a percepção salarial e do
terço de férias,  além do décimo terceiro (fls. 55/59), o próprio promovente
afirmou  que  “nada  tinha  a  opor”  quanto  ao  conteúdo  da  documentação
apresentada, esclarecendo, inclusive, que “quanto ao recebimento do décimo
terceiro de 2011 não reconhece o valor como efetivamente recebido naquele
montante e sim, algo em torno de R$ 500,00 (quinhentos reais)” (fls. 61).

Ora,  não  precisa  grande  esforço  de  interpretação  para  se
observar a patente incongruência na atitude de demanda do autor, haja vista
que, após negar a percepção de verbas como o terço constitucional e o décimo
terceiro, reconhece o efetivo recebimento dos valores constantes em sua ficha
financeira, apenas questionando – genericamente e sem o mínimo lastro de
prova que contrarie a documentação da quitação municipal –, o montante de
um deles.
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Nesse  sentido,  o  magistrado  sentenciante  –  o  qual,  frise-se,
manteve  a  conduta  instrutória  desejada  para  esse  tipo  de  demanda  que  se
alastra pelos municípios do Estado da Paraíba, em busca de uma verdade real,
sempre equilibrada entre o interesse individual de um cidadão e o público de
preservação das finanças estatais – assim pontuou:

“Importante  afirmar  que  o  autor  ingressou  no
serviço público através de concurso público (ato de
nomeação de (fl. 05), havendo pacto entre as partes
para redução da jornada de  trabalho à  metade  e,
consequentemente,  redução  proporcional  da
remuneração (fl. 10). Contudo, cumpre observar que,
mesmo  assim,  as  fichas  financeiras  apresentadas
pelo réu (fls.  54/59), não controvertidas pelo autor
neste  sentido,  demonstram  que  o  mesmo  recebeu
salário-mínimo integral no período 2006/2011.
Portanto, não há diferença salarial a ser reparada.
Outrossim, ao contrário do que afirmou o autor na
peça  inaugural,  as  fichas  financeiras  também
demonstram  (e  não  houve  controvérsia)  que  o
suplicante chegou a gozar férias e receber o terço
constitucional  no  período  não  alcançado  pela
prescrição (março e maio/2006; abril e maio/2008).
Por fim, vislumbra-se que o décimo terceiro salário,
também reclamado na demanda, foi  pago ao autor
no  período  questionado,  sendo  insubsistente  e
inverossímil  a  alegação  autoral  de  que  o  valor
recebido em 2011 foi  algo em torno de quinhentos
reais  e  não  de  R$  1.760,00  (um mil,  setecentos  e
sessenta  reais),  como indicado  na ficha financeira
respectiva (fl. 59), já que assumiu ter recebido todos
os  outros  valores  que  havia  negado  na  petição
inicial,  sendo  uma  postura  contraditória  que  não
permite a formação de juízo de valor que lhe seja
favorável” (fls. 63).

Não há que se falar, como acima pontuado, em julgamento além
do pedido, ou mesmo alegação ex officio de tese defensiva quando se verifica
que os pedidos de percepção de férias e décimo terceiro salário foram julgados
improcedentes  diante  da  constatação de  seu  efetivo  pagamento,
questionamento este objeto da demanda proposta pelo autor.

No  que  se  refere  à  pretensão  de  reajuste  salarial  para  reste
vinculado ao percentual de “125% do salário-mínimo”, verifica-se a manifesta
impossibilidade  jurídica  do  pedido  autoral,  haja  vista  que  o  ordenamento
jurídico  pátrio,  além  de  proibir  expressa  e  claramente  a  vinculação  de
vencimentos a  salário-mínimo,  garante uma revisão anual  própria,  que não
corresponde  à  proporcionalidade  do  aumento observado na  elevação  do
salário-mínimo.

Nessa seara, o próprio Supremo Tribunal Federal já afirmou ser
impossível  a  pretensão  de  servidor  municipal  quanto  a  vinculação  de  seu
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vencimento ao índice de aumento de salário-mínimo, em aplicação da regra
insculpida no art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, consoante se infere
do seguinte julgado:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  APOSENTADO.
DEFASAGEM  NOS  PROVENTOS.  AGRAVO
REGIMENTAL  QUE  NÃO  ATACA  OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SUM.
283/STF. INCIDÊNCIA. 
(…) 
2.  In  casu,  o  acórdão  recorrido  assentou:
'ADMINISTRATIVO  –  SERVIDOR  PÚBLICO
APOSENTADO –  PROVENTOS –  DEFASAGEM –
VINCULAÇÃO  COM  O  SALÁRIO  MÍNIMO  –
IMPOSSIBILIDADE.  Inexiste  a  possibilidade  de
vinculação ao índice de aumento do salário-mínimo
com o  vencimento  ou  salário  de  servidor  público
municipal.  Aplicação da regra do artigo 37 inciso
XIII da Constituição Federal'. 3. Agravo regimental
DESPROVIDO”.
(STF - AI: 858540 MG , Relator: Min. LUIZ FUX,
Data de  Julgamento:  04/02/2014,  Primeira Turma,
Data  de  Publicação:  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO
DJe-033  DIVULG  17-02-2014  PUBLIC  18-02-
2014). (grifo nosso).

Dessa forma, em se verificando a manifesta improcedência dos
pedidos  autorais,  mais  especificamente  diante  do  efetivo  pagamento  das
verbas de férias e gratificações natalinas e da impossibilidade do pleito de
reajustamento  salarial  por  defasagem  em  face  dos  aumentos  do  salário-
mínimo, é de ser mantida a sentença que acertadamente julgou improcedente a
demanda.

- Conclusão

Em meio  a  todo o  contexto  acima  delineado,  para  os  casos
como  o  que  ora  se  analisa,  o  legislador  processual  civil  possibilitou  a
atribuição de uma maior celeridade ao deslinde dos feitos,  estabelecendo a
faculdade de o Relator  do processo negar  seguimento ou prover,  de forma
monocrática, determinados meios de revisão das decisões judiciais.

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de Tribunais Superiores, bem como que o provimento se dê ao recurso contra
decisão  que  se  encontre  em  manifesto  confronto  com  jurisprudência
dominante de Tribunais Superiores. É o que ocorre, conforme já devidamente
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demonstrado,  na hipótese  vertente,  devendo-se,  pois,  aplicar  o  mencionado
dispositivo legal.

Por tudo o que foi exposto, com fundamento no art. 557, caput,
do Código de Processo Civil,  REJEITO a preliminar de nulidade e NEGO
SEGUIMENTO à Apelação Cível interposta pelo demandante, mantendo-se
na íntegra a sentença impugnada.

P.I.

João Pessoa, 25 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
         Desembargador Relator
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