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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito A. D. Ferreira

DECISÃO MONOCRÁTICA 

REMESA OFICIAL E APELAÇÃO N. 0018772-38.2010.815.0011 
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande
RELATOR:  Juiz  Miguel  de  Britto  Lyra  filho,  convocado,  em
substituição à Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Campina Grande
PROCURADORA: Fernanda Augusta Baltar de Abreu
APELADA: Simone Freire Santos
ADVOGADO: Antônio José Ramos Xavier

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA  DE
DIFERENÇAS DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. SENTENÇA
EXTRA PETITA.  PRELIMINAR DE OFÍCIO.  NULIDADE. MEDIDA
QUE SE IMPÕE. CONDENAÇÃO DO APELANTE AO PAGAMENTO
DAS  DIFERENÇAS  A  PARTES  DIVERSAS  E  PERÍODOS  NÃO
PLEITEADOS NA INICIAL. INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO
ART. 128 E 460 DO CPC. NULIDADE DECRETADA EX OFFICIO.
RECURSOS PREJUDICADOS.

-  O julgador  deve analisar todos os pedidos formulados pela
parte autora, decidindo a ação nos exatos limites em que foi
proposta,  sendo vedado julgar além do pedido (ultra petita),
aquém (citra petita) ou fora daquilo que foi  objeto da inicial
(extra petita), sob pena de nulidade do ato decisório.

-  O Juiz deve acolher ou rejeitar o pedido da maneira como foi
apresentado pela parte, sem nada acrescentar ou inovar no que
foi objeto da causa de pedir.

- Constatado o julgamento extra petita, deve ser declarada pelo
Tribunal a nulidade da decisão, com o retorno dos autos à Vara
de  origem,  a  fim  de  que  nova  sentença  seja  prolatada  nos
limites do pleito exordial.
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Vistos. 

Trata-se de reexame necessário e de apelação cível, a última
interposta  pelo  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE  contra  sentença  do
Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande (f. 52/54), nos
autos da ação de cobrança de diferenças do adicional de insalubridade
(10%) ajuizada por SIMONE FREIRE SANTOS, que julgou procedente a
exordial  e condenou “a promovida a pagar aos autores a diferença de
10%  a  título  de  adicional  de  insalubridade  com  relação  aos  meses
anteriores a maio de 2009, no período de julho de 2004 a abril de 2009
com relação a Ana Maria de Araújo Vasconcelos, e de 01 de julho de 2008
a abril de 2009 para os três últimos promoventes, devendo ser acrescidos
nos cálculos de juros e correção monetária”.

O apelante suscita, em preliminar, a  prescrição quinquenal do
art. 3º do Decreto 20.910/32. No mérito, sustenta que a apelada somente
passou a receber adicional no grau médio (20%) após a reclassificação do
grau de insalubridade dos Agentes Comunitário de Saúde do Município,
ocorrido em maio de 2009, não fazendo jus às diferenças (f. 57/73).

Contrarrazões (f. 78/85).

Parecer da Procuradoria de Justiça sem opinar sobre o mérito
da controvérsia (f. 91/95).

É o relatório.

DECIDO. 

Historiam os autos que a autora/apelada é servidora pública do
quadro efetivo da Secretaria de Saúde de Campina Grande, ocupando o
cargo de Agente Comunitário de Saúde, após processo seletivo realizado
em 01 de  julho  de  2004.  Não obstante,  sempre  recebeu  adicional  de
insalubridade do percentual de 10% e, somente, em maio de 2009, com a
Lei nº 3.389, ficou assegurada a percepção de 10%, 20% e 40% sobre o
salário mínimo, conforme graus mínimo, médio e máximo.

 
Contudo, da leitura da sentença constata-se que a demanda foi

analisada pelo juiz singular de forma diversa, ou seja, fora dos limites da
petição inicial, visto que o Município de Campina Grande foi condenado a
efetuar  pagamento a  Ana Maria de Araújo Vasconcelos, embora a
parte autora seja Simone Freire Santos. 
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Atento ao equívoco, o apelante, nas razões do seu recurso (f.
58), alerta o Juízo  ad quem  sobre erro material na parte dispositiva da
sentença, assim redigida:

DO EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para fins de condenar
a promovida  a pagar aos autores a diferença de 10% a título de
adicional de insalubridade com relação aos meses anteriores a maio
de 2009, no período de julho de 2004 a abril de 2009   com relação  
a Ana Maria de Araújo Vasconcelos   e de 01 de julho de 2008 a  
abril  de  2009  para  os  três  últimos  promoventes,  devendo  ser
acrescidos nos cálculos de juros e correção monetária (grifei).

Assim, vê-se que a decisão não pode ser mantida, pois incorreu
em manifesta nulidade, qual seja, o julgamento fora dos limites do que foi
requerido, uma vez que o julgador, na fundamentação e no dispositivo da
sentença, referiu-se a vários autores e períodos diversos do pleito inicial.
Todavia, o cerne da lide é a cobrança da  diferença de 10% a título de
adicional de insalubridade retroativo do período de janeiro de 2005 a abril
de 2009, tendo como autora, apenas, Simone Freire Santos.

Os arts. 128 e 460 do CPC preceituam o seguinte:

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 lembrar que o julgamento extra petita, sendo matéria de
ordem pública, pode ser conhecido de ofício pelo Juiz. Portanto, mesmo
que o município  apelante tenha verificado a nulidade no dispositivo da
decisão, mas não suscitou como preliminar na apelação, o Juízo ad quem
está autorizado a conhecê-la.

Em conformidade o Código de Processo Civil, o magistrado deve
se ater às questões incluídas na litiscontestatio, devidamente provocadas
pelas partes.  Sendo o processo civil  regido pelo princípio dispositivo,  a
prestação jurisdicional encontra limites, quanto à matéria a ser decidida,
na  iniciativa  das  partes,  ressalvadas  as  questões  de  ordem  pública,
expressamente excepcionadas pela lei (arts. 267, § 3º e 301, § 4º, ambos
do Código de Processo Civil).

Analisando os artigos supracitados, Nelson Nery Júnior e Rosa
Maria Andrade Nery ensinam:
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O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial
(CPC 128),  cabendo ao juiz  decidir  de acordo com esse limite.  É
vedado ao magistrado proferir sentença acima (ultra), fora (extra) ou
abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça,  a  sentença estará
eivada  de  vício,  corrigível  por  meio  de  embargos  de  declaração,
cabendo ao juiz suprir a omissão; a  sentença ultra ou  extra petita
não  pode  ser  corrigida  por  embargos  de  declaração,  mas  só  por
apelação.  Cumpre  ao  tribunal,  ao  julgar  o  recurso,  reduzi-la  aos
limites do pedido.1

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu sobre a matéria:

RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO DE VEÍCULOS. SENTENÇA EXTRA
PETITA. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE DO JULGADO. 1. Não
tendo  o  Estado-Juiz  sido  provocado  a  conhecer  de  determinada
questão, não pode fazê-lo sob pena de ultrapassar os limites traçados
pelo autor da ação e ferir o princípio dispositivo, que atribui às partes
a delimitação do âmbito da matéria a ser julgada.2

A sentença não guarda relação com o pedido inicial, qual seja,
as partes e os períodos reclamados, caracterizando-se como extra petita,
o que afronta o princípio da congruência esculpido nos arts. 128 e 460 do
Código de Processo Civil. Ademais, o vício apontado na decisão de 1º grau
não comporta correção em fase recursal, sob pena de violação ao duplo
grau de jurisdição.

Ante o exposto, com arrimo no art. 557 do CPC,  de ofício,
anulo a sentença por vício de julgamento extra petita, determinando o
retorno dos autos à instância de origem, a fim de que outra seja proferida
nos limites do que postulado na inicial. Prejudicados os recursos oficial e
apelatório.

Intimações necessárias. 

Cumpra-se. 

João Pessoa/PB, 25 de fevereiro de 2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
                                   Relator 

1 In Código de Processo Civil Comentado, RT, 4ª ed., SP, p. 907.
2 REsp 864699 / RS. Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. T4 - QUARTA TURMA. Julg. 19/06/2008. DJ

30.06.2008.
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