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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C  COBRANÇA  –
DISPOSITIVO  INCOMPLETO  -  JULGAMENTO
CITRA  PETITA –  NULIDADE  DECLARADA  DE
OFÍCIO  –  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  -
RECURSO PREJUDICADO – ART. 557, CAPUT, DO
CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

-   Nula  é  a  sentença  quando  o  seu  dispositivo  é
incompleto,  deixando  o  julgador  de  manifestar-se
sobre  pontos  fundamentais,  não  esgotando  a
prestação jurisdicional a ele submetida.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de
Esperança contra sentença, proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara da Comarca
de Esperança que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c cobrança
proposta  por  Raimundo  Cardoso  Cabral,  determinou  a  implantação  dos
adicionais noturno e de insalubridade, condenando a municipalidade a pagar
tais  parcelas  remuneratórias  no  período  de  setembro  de  2008  até  o
ajuizamento.

Suscita o recorrente a preliminar de nulidade da sentença, pelo
não estabelecimento do duplo grau de jurisdição obrigatório. No mérito, alega
que  a  atividade  de  motorista  de  ambulância  não  está  inserida  na  Norma
Regulamentadora nº 15, do Ministério do Trabalho.

Aponta que o comando judicial objurgado não pormenorizou a
condenação no adicional  noturno, acrescentando que sempre remunerou o
apelado pelo serviço extraordinário prestado.
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Fala, ainda, acerca de prescrição quinquenal, requerendo, ao
final, o provimento do apelo.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões rechaçando a
tese recursal.

O  Parquet  Estadual  opinou  pela  rejeição  da  preliminar,
abstendo-se de opinar sobre o mérito recursal.

É o breve relatório.

DECIDO.

A meu ver, a sentença padece de nulidade insanável, eis que
trata de julgamento citra petita.

Com  efeito,  pelo  que  se  extrai  da  peça  vestibular,  o
autor/apelado  requer  a  implantação  e  o  pagamento  retroativo  das  horas
extras, adicional de insalubridade e adicional noturno.

Na sentença, muito embora o Juízo  a quo  tenha feito ligeira
menção às horas extras na fundamentação, na parte dispositiva do decisum o
mesmo  silenciou,  julgando  procedente  o  pedido,  porém,  concedendo  a
implantação e pagamento apenas dos adicionais.

Ora,  assim como nossa  melhor  doutrina “Somente  a  parte
dispositiva  da sentença,  na  qual  o  juiz  decide efetivamente  o  pedido
(lide), proferindo um comando que deve ser obedecido pelas partes, é
alcançada  pela  coisa  julgada  material  (autoridade  da  coisa  julgada).”
(Código de Processo Civil Comentado – Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery – 11ª edição – Editora Revista dos Tribunais – 2010 – p.732)

Desse modo, quando o dispositivo está incompleto, não restam
dúvidas que a sentença é citra petita, já que, conforme observado acima, ele
é o único componente do  decisum que transitará em julgado e obrigará as
partes. Nesse sentido:

AÇÃO  DE  CONSIGNAÇÃO  EM  PAGAMENTO  C/C
REPARAÇÃO  DE  DANOS  -  DEFERIMENTO  DA
ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS  DA TUTELA -  CARNÊ  DE
PAGAMENTO EXPEDIDO - INOCORRÊNCIA DA PERDA DE
OBJETO  -  EXTINÇÃO  PREMATURA  DO  FEITO  -
DEFICIÊNCIA NA PARTE DISPOSITIVA - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 458, III, DO CPC - NULIDADE DA SENTENÇA. - A luz
do disposto no artigo 458, do Código de Processo Civil,  são
requisitos essenciais da sentença, dentre outros, o dispositivo,
em  que  o  juiz  resolverá  as  questões  que  as  partes  lhe
submeterem. - Nula é a sentença quando o seu dispositivo é
incompleto, deixando o julgador de manifestar-se sobre pontos
fundamentais,  não  esgotando  a  prestação  jurisdicional  a  ele
submetida.  -  Sentença  cassada  de  ofício.  (TJ-MG,  Relator:
Alvimar de Ávila,  Data de Julgamento:  26/02/2014,  Câmaras
Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL)
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RECURSO INOMINADO. PLANO DE SAÚDE. AUMENTO DA
MENSALIDADE  POR  ALTERAÇÃO  DA  FAIXA  ETÁRIA.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR
QUE NÃO CONSTOU NO DISPOSITIVO. SENTENÇA CITRA
PETITA. NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO. 1. A sentença
proferida  mostra-se  citra  petita,  diante  da  omissão  no
dispositivo  sobre  a  restituição  dos  valores  pagos
indevidamente,  não  estabelecendo  a  forma  de  correção
monetária  e  dos juros  moratórios.  2.  Nulidade que deve ser
declarada  de  ofício  por  ser  matéria  de  ordem  pública.  3.
Impossibilidade de análise do pedido na instância recursal, em
atenção ao princípio do duplo grau de jurisdição. RECURSO
PREJUDICADO.  (Recurso  Cível  Nº  71004825782,  Segunda
Turma  Recursal  Cível,  Turmas  Recursais,  Relator:  Cintia
Dossin Bigolin, Julgado em 05/11/2014).

PROCESSUAL  CÍVEL.  Ação  de  Cobrança.  Expurgos
inflacionários.  Planos  Bresser,  Verão  e  Collor  I.  Dispositivo
silente  sobre  o  primeiro  pedido.  Sentença  citra  petita  .
Declaração  de  nulidade  ex  officio  .  Apelo  prejudicado.  -  O
magistrado  deve  apreciar  todos  os  pedidos  formulados  pelo
autor na exordial, decidindo acerca de sua procedência. Não o
fazendo, a sentença encontra-se eivada de vício que a toma
citra  petita,  impondo-se  o  reconhecimento  ex  officio  de  sua
nulidade. - Prejudicada a análise do recurso apelatório. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 20020070249327001, 1ª
Câmara Cível, Relator Manoel Soares Monteiro , j. em 23-10-
2008) 

Logo, deve ser decretada a nulidade do decisum, inclusive, de
ofício, já que se trata de matéria de ordem pública (validade da sentença).

Isso posto, declaro, de ofício, a nulidade da sentença, por
denotar  julgamento  citra  petita.  Recurso prejudicado,  razão pela  qual
nego-lhe seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 17 de abril de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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