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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

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

DECISÃO MONOCRÁTICA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO N. 0037657-47.2010.815.2001
RELATOR: Juiz João Batista Barbosa, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
01 APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Felipe de Brito Lira Souto
02 APELANTE: PBPREV – Paraíba Previdência
ADVOGADO: Thiago Caminha Pessoa da Costa 
APELADO: Luiz Carlos Ferreira
JUIZO RECORRENTE: 5ª Vara da Fazenda Pública da Capital   

PRELIMINAR  EX  OFFICIO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
AUSÊNCIA DE EXAME IN TOTUM DOS PEDIDOS FORMULADOS
NA  EXORDIAL. INOBSERVÂNCIA  DOS  ARTS.  128  E  460  DO
CPC. DECISÃO CITRA PETITA. NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES ATINENTES AOS DESCONTOS
PREVIDENCIÁRIOS  REPUTADOS  INDEVIDOS.  RETORNO  DOS
AUTOS  AO  JUÍZO  DE  PRIMEIRO  GRAU,  PARA  QUE  SEJA
PROFERIDA  NOVA  DECISÃO.  RECONHECIMENTO  DA
PREFACIAL E PREJUDICIALIDADE DOS APELOS.

1-  É  citra  petita a  sentença  que  deixa  de  analisar  um dos
pedidos formulados na inicial, não podendo a irregularidade ser
sanada em segunda instância, porquanto significaria supressão
de um dos graus de jurisdição.

2-  Reconhecida  a  nulidade  da  sentença,  os  autos  devem
retornar  ao  Juízo  de  origem,  para  que  outra  seja  proferida,
sendo defeso ao tribunal completar o julgamento.
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Vistos, etc.

Trata-se  de  reexame  necessário  e  de  apelações  cíveis
interpostas pelo ESTADO DA PARAÍBA e PBPREV – PARAÍBA PREVIDÊNCIA
contra sentença do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da
Capital  (fls.  104/111),  nos autos da ação de repetição de indébito  c/c
obrigação de não fazer e pedido de tutela antecipada ajuizada por LUIZ
CARLOS  FERREIRA,  contra  os  ora  apelantes,  que  julgou  parcialmente
procedente o pedido inicial,  para reconhecer a isenção da contribuição
previdenciária somente em relação ao terço de férias, condenando-os em
honorários  advocatícios  a  serem  distribuídos  reciprocamente  entre  as
partes. Não houve condenação em custas.   

O  Estado  da  Paraíba interpôs  apelação  (fls.  113/121),
requerendo  a  reforma  da  sentença  e  arguindo,  em  preliminar,  sua
ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que, na hipótese, a
pretensão da parte demandante deveria ter sido dirigida exclusivamente
contra a PBPREV – Paraíba Previdência, cuja função primordial consiste
em gerir  o Sistema de Previdência Social  dos Servidores do Estado da
Paraíba,  administrando  e  concedendo  aposentadoria  e  pensões.  No
mérito, em síntese, afirma que: a) para efeito de desconto previdenciário,
importa  saber  se  a  verba  repercutirá  no  cálculo  do  benefício
previdenciário,  integrando,  assim,  o  salário  de  contribuição;  b)  não
obstante  o  adicional  de  férias  não  se  incorporar  aos  proventos  de
aposentadoria, em virtude de sua natureza salarial, integrando o salário
de contribuição e repercutindo no cálculo dos proventos, sobre ele deve
incidir a contribuição previdenciária.    

A  PBPREV –  Paraíba  Previdência,  por  sua  vez,  também
apelou  da  sentença  (fls.  122/126),  pugnando  pela  reforma  desta,
argumentando, em suma, que o juiz  de primeiro grau desrespeitou os
princípios  constitucionais  da  legalidade  e  da  solidariedade  contributiva,
além de afrontar o art. 201 da Constituição Federal e a Lei Federal nº.
10.887/04 e a Lei Estadual nº.  7.517/03. Aduz, ainda, que a partir  da
vigência da Lei nº. 9.939/2012, os descontos sobre as verbas sob análise
deixaram de ser realizados para fins previdenciários, conforme pode ser
observado  na  ficha  financeiro  servidor  público  militar,  com  relação  ao
exercício financeiro de 2014.   

Contrarrazões do autor, apelado, às fls. 134/143.

Os  autos  desaguaram nesta  Instância  também por  força  do
reexame necessário. 

A Procuradoria  de Justiça  ofertou  parecer,  sem manifestação
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quanto ao mérito dos recursos (fls. 150/153).

É o relatório.

DECIDO.

O autor, ora apelado, narra em sua peça de iniciação ser policial
militar  do  Estado  da  Paraíba,  e  que,  sobre  a  totalidade  da  sua
remuneração  mensal,  incide  contribuição  previdenciária,  quando,  por
direito, deveria incidir apenas sobre as verbas que vão incorporar os seus
proventos, quando de sua aposentadoria.

Com esteio em tais argumentos, o promovente postulou: a) a
declaração  de  inexigibilidade  dos  descontos  previdenciários  incidentes
sobre o adicional de férias, serviços extraordinários e demais gratificações
e vantagens pessoais e b) a condenação da Previdência dos Servidores do
Estado  da  Paraíba  –  PBPREV  na  obrigação  de  restituir-lhe  os  valores
atinentes  aos  descontos  previdenciários  indevidos,  acrescidos  de
atualização monetária, com aplicação do INPC/IBGE, e de juros de mora
de 1% (um por cento), ao mês, contados da citação, com a exclusão das
parcelas atingidas pela prescrição quinquenal. 

Contudo,  analisando  detidamente  os  pedidos  formulados  na
exordial,  constata-se claramente que  a sentença é  citra petita,  pois
deixou de apreciar o pedido concernente à restituição dos valores
relativos aos descontos previdenciários apontados como indevidos
pelo autor. 

 Resta clarividente que a sentença apenas enfrentou a questão
da legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre as verbas
questionadas  pelo  autor,  chegando  a  conclusão  de  que  a  isenção  da
contribuição previdenciária só deve ocorrer em relação ao terço de férias.

 
A sentença vergastada ostenta a seguinte ementa: 
    
AÇÃO  ORDINÁRIA.  REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  ISENÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO  PREVIDENCIÁRIA.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
PERCEPÇÃO  HABITUAL.  COBRANÇA.  VERBAS  INDENIZATÓRIAS.
NORMAS.  ESPECIFICAÇÃO.  NOMINADAS.  ISENÇÃO.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. (…) (Sic, fL. 104).

Destarte, queda iniludível que a sentença está em desarmonia
com o que estabelece o Código de Processo Civil, em seus artigos 128 e
460,  pois  deixou de analisar  os  pedidos formulados  na inicial,  em sua
totalidade. 
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É  cediço  que  toda  decisão  judicial  deve  examinar,
necessariamente,  e  resolver  todos  os  pedidos,  seja  para  acolhê-los  ou
rejeitá-los.  Caso  contrário,  a  sentença  será  citra  petita, por  não  ser
completa.  Portanto,  é  necessário  decidir  a  causa  sem  omissões,
conhecendo de todos os pedidos iniciais.

Pelo princípio da correlação entre o pedido e a sentença, o juiz
deverá acolher ou rejeitar,  no todo ou em parte,  os requerimentos do
autor, não podendo, por conseguinte, proferir decisão, sem pronunciar-se
sobre todos os pedidos constantes da exordial.

Segundo o processualista Fredie Didier Júnior, “citra petita (ou
infra  petita)  é  a  decisão  que  deixa  de  analisar  (I)  pedido  formulado,
fundamento  de  fato  e  de  direito  trazidos  pela  parte  ou  (II)  pedido
formulado por ou em face de um determinado sujeito do processo.”1

Na decisão citra petita, o Magistrado deixa de analisar algo que
foi requerido pela parte ou trazido aos autos, seja como fundamento do
pedido ou da defesa. Assim, a sentença precisa ser integrada, ou seja,
deve tornar-se completa, inteira, a fim de que a prestação jurisdicional
seja efetivada em sua totalidade.

Desta forma, a sentença hostilizada está eivada de um defeito
intrínseco, que acarreta a falta de atendimento dos requisitos exigidos por
lei,  de modo a comprometer  a higidez do ato processual  no plano da
validade. Logo, o efeito da sentença citra petita  será a sua nulidade e a
determinação de que o Juízo  a quo complete o julgamento, proferindo
decisão acerca do pedido não examinado.

Em relação  a  essa  nulidade  da  sentença  e  seu  consequente
retorno  ao  Juízo  de  primeiro  grau,  Moacyr  Amaral  dos  Santos  e  José
Carlos Barbosa Moreira assim se posicionam, respectivamente:

Limitada  que  está  a  sentença  a  pronunciar-se  sobre  o  pedido  do
autor,  por  outro  lado,  deverá  ser  completa.  E  completa  será,
decidindo  do  pedido  sem omissões  e  sobre  todos  os  pedidos,  se
vários se cumularem. Igualmente ineficaz e nula é a sentença citra
petita.2

A sentença proferida citra petita padece de error in procedendo. Se
não suprida a falha mediante embargos de declaração, o caso é de
anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, para novo
pronunciamento.3

1 In Curso de Direito Processual Civil. Salvador: Podium, 2007, p. 254.
2 In Comentários ao CPC, v. IV, Rio de Janeiro, Forense, 1986, p. 413.
3 In Comentários ao código de processo civil, vol. V, 9ª ed., Rio de Janeiro, Forense, 2001, p. 443.
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Por  fim,  tenho  que  a  decisão  impugnada  não  atendeu  às
exigências dos arts. 1284 e 4605 do CPC, uma vez que não examinou, por
inteiro, os pedidos formulados na inicial. In casu, inadmite-se a aplicação
do disposto no artigo 515, inciso I, do Código do Processo Civil, uma vez
que tal dispositivo não contempla autorização para a complementação da
sentença, com apreciação da matéria, que nem mesmo foi resolvida, sob
pena de supressão de instância.

Isto posto, monocraticamente e com fulcro no art. 128 e 460 do
CPC,  reconheço, de ofício, a preliminar de nulidade da sentença,
em razão de ser citra petita, e, por conseguinte, determino a remessa dos
autos ao Juízo de origem, para que outra decisão seja proferida, com a
análise  de  todos  os  pedidos  realizados  na  inicial. Por  fim,  julgo
prejudicados os recursos apelatórios. 

Intimações necessárias.

Cumpra-se.

João Pessoa/PB, 13 de abril de 2015.

Juiz Convocado JOÃO BATISTA BARBOSA
Relator

4 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.
5 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.
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