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Reexame  Necessário nº 0024529-08.2013.815.0011 –  3ª  Vara  da  Fazenda
Pública de Campina Grande.
Relator: Des. José Aurélio da Cruz.

Promovente: Raquel Alves Silva.
Advogado(s): Elibia Afonso de Sousa e Antônio José Ramos Xavier.

Promovido 01: Município de Campina Grande.
Procurador: Alessandro Farias Leite.

Promovido 02:  Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Campina
Grande.
Advogado(s):  Julianne do Nascimento Holanda e Juliana de Medeiros Araújo
Salvia.

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL.  AÇÃO  DE  RESTITUIÇÃO  DE
INDÉBITO.  SENTENÇA  PELA  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  REEXAME  NECESSÁRIO.  SENTENÇA
CITRA  PETITA.  QUESTÕES  NÃO  ENFRENTADAS
PELO  JUÍZO  ORIGINÁRIO.  IMPOSSIBILIDADE  DE
EXAME  PELO  TRIBUNAL  AD  QUEM.  OFENSA  AO
PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE ABSOLUTA.
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
DESCONSTITUIÇÃO  DA  DECISÃO.  REEXAME
NECESSÁRIO PREJUDICADO.

-  A  sentença  que  não  enfrenta  e  decide  todas  as
questões  e  requerimentos  postos,  explicitamente,  na
petição inicial, padece de vício insanável, devendo ser
desconstituída para que outra possa ser prolatada em
seu lugar, sendo impossível a análise de tais matérias
pelo  Tribunal  ad  quem, sob  pena  de  supressão  de
instância. 

VISTOS, etc.

Cuida-se  se  Reexame  Necessário  de  sentença  proferida
pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande,  nos autos
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da Ação de Repetição de Indébito nº  0024529-08.2013.815.0011 ajuizada
por Raquel Alves Silva contra Município de Campina Grande e Instituto
de  Previdência  dos  Servidores  Municipais  de  Campina  Grande,
objetivando a suspensão do desconto previdenciário ilegal procedido sobre
as  verbas  componentes  de sua remuneração mensal  e  a  devolução do
valor debitado indevidamente.

O  juízo  sentenciante  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido (fls. 107/109), reconhecendo a ilegalidade da exação sobre o terço
de férias e as horas extras.

No prazo recursal, não houve recuso voluntário (certidão às
fls. 119).

Os  autos  foram remetidas  a  esta  instância  para  reexame
necessário.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo desprovimento do recurso (124/127).

É o relatório.

DECIDO

Pela  leitura  da  petição  inicial  (fls.  02/16),  verifico  que
Promovente  moveu  a  presente  ação  visando  o  reconhecimento  da
ilegalidade da contribuição previdenciária sobre o (1) Terço de Férias, (2)
Hora  Extra  e  (3)  Diferença  de  Salário/Vencimentos,  bem  como  a
condenação dos Promovidos na obrigação se cessar a exação e restituir o
descontado indevidamente.

No  entanto,  ao  enfrentar  as  questões  postas,  o  juízo
originário acabou apenas decidindo acerca do Terço de Férias e da Hora
Extra, sem se manifestar sobre a Diferença de Salário/Vencimentos.

Assim, observo que o julgamento do reexame necessário se
encontra prejudicado, posto que a inobservância do art. 460 do CPC gera a
nulidade da sentença, devendo ser conhecida de ofício.

Uma  vez  que  o  pedido  foi  estabelecido  com  exatidão,  a
análise  de apenas  parte  dele  faz  com que a sentença  seja  citra  petita,
devendo  ser  cassada  para  que  nova  decisão  seja  prolatada,  desta  vez
enfrentando todos os pedidos formulados pelo Promovente.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior1:

A nulidade  da  sentença  “citra  petita”,  portanto,  pressupõe
questão  debatida  e  não  solucionada  pelo  magistrado,

1 Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s.
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entendida por questão o “ponto de fato ou de direito sobre
que dissentem os litigantes”, e que, por seu conteúdo, seria
capaz de, fora do contexto do processo, formar, por si só,
uma “lide autônoma"

A jurisprudência tem se alinhado a esse entendimento:

APELAÇÃO  CÍVEL.  SENTENÇA.  QUESTÕES  NÃO
APRECIADAS  PELO  JUÍZO  “A  QUO”.  JULGAMENTO  CITRA
PETITA.  EXAME  DA  MATÉRIA  DIRETAMENTE  EM  2ª
INSTÂNCIA.  IMPOSSIBILIDADE.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO
DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  RECONHECIMENTO  DE
OFÍCIO. IRRESIGNAÇÃO PREJUDICADA. - Não enfrentando o
decisório a integralidade das questões postas em juízo, decidiu de
forma  citra  petita  o  magistrado.  -  Poderá  ser  reconhecida,  de
ofício,  a  nulidade  da  sentença  citra  petita.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00072395320088150011, -
Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 06-04-
2015).

PROCESSUAL CIVIL  –  APELAÇÃO –  AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE FAZER C/C COBRANÇA – JULGAMENTO CITRA PETITA –
AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DE  PEDIDO  –  NULIDADE  DA
SENTENÇA – DECRETAÇÃO EX OFFICIO – NECESSIDADE DE
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO – RETORNO DOS AUTOS AO
MAGISTRADO  SINGULAR  –  RECURSOS  VOLUNTÁRIOS
PREJUDICADOS. Considera-se “citra petita” a sentença que não
aborda  questão  formulada  na exordial.  Na  hipótese  dos  autos,
houve julgamento aquém do pedido, pois a decisão sobrou omissa
em  relação  a  um  deles  –  suspensão  dos  descontos
previdenciários.  Por isso,  a anulação da sentença “ex officio”  é
medida adequada, com o consequente encaminhamento ao Juiz
de  origem para  a  prolação  de novo “decisum”.  "A  nulidade  da
sentença que deixa de apreciar pretensão material que integra o
pedido  formulado  na  inicial,  decidindo  “citra-petita”,  pode  ser
decretada  de  ofício  pelo  Tribunal  ad  quem".  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00208493020118152001, -
Não  possui  -,  Relator  DESA  MARIA  DE  FATIMA  MORAES  B
CAVALCANTI , j. em 06-04-2015).

RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE
COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  PELO  RITO
SUMÁRIO.  PISO  NACIONAL  DOS  PROFESSORES,
VANTAGENS PREVISTAS EM LEI MUNICIPAL, REFLEXOS EM
13°  E  1/3  DE  FÉRIAS,  QUINQUENIOS,.  SENTENÇA  CITRA
PETITA. JULGAMENTO QUE NÃO FAZ MENÇÃO A TODAS AS
RUBRICAS  ESPECIFICADAS  NA  EXORDIAL.   NULIDADE
ABSOLUTA.  RECONHECIMENTO.  RETORNO  DOS  AUTOS  À
ORIGEM.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  RECURSO  DA
EDILIDADE PREJUDICADOS. PROVIMENTO DO 1° APELO. A
sentença  que  não  enfrenta  os  pedidos  formulados  na  petição
inicial deve ser desconstituída para que outra em seu lugar seja
proferida, sob pena de violar-se o duplo grau de jurisdição. (TJPB
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- ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00049862820128150181,
3ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DESA.  MARIA  DAS
GRAÇAS MORAIS GUEDES , j. em 03-03-2015) 

Apesar  do  CPC autorizar  que  o  Tribunal  ad  quem possa
conhecer de todas as matérias suscitadas nos autos,  por meio do efeito
devolutivo, não poderá este conhecer diretamente do pedido não apreciado
pelo  juízo  a quo, por  configurar  violação ao  princípio  do  duplo  grau  de
jurisdição, sob pena de supressão de instância:

APELAÇÃO CÍVEL.  SENTENÇA CITRA-PETITA.  1.  Todos
os pedidos formulados pelo autor deverão ser apreciados na
sentença,  sob  pena  de  nulidade,  por  ser  a  decisão  citra
petita. 2. Fora das hipóteses legais, ao Tribunal é vedado
conhecer  de  pedido  não  apreciado  em  primeiro  grau  de
jurisdição  e  que  foi  devolvido  na  apelação,  sob  pena  de
supressão  de  instância.  (TJMG;  APCV 1.0024.08.119722-
0/001; Rel. Des. Wagner Wilson; Julg. 06/03/2013; DJEMG
15/03/2013).

DISPOSITIVO

Diante do exposto, com fundamento no art.  557,  caput, do
CPC,  ANULO,  DE  OFÍCIO,  A  SENTENÇA  proferida  nestes  autos  e
determino o retorno dos mesmos ao juízo de origem para que outra possa
ser proferida em seu lugar,  analisando todos os pontos e requerimentos
constantes na exordial, restando prejudicado o exame do recurso oficial.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 17 de abril de 2015.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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