
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  Nº  0000005-
74.2011.815.0541
RELATOR: Des. José Aurélio da Cruz
APELANTE:  Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Ana Rita

Feitosa Torreão Braz Almeida
APELADO: Jane Márcia dos Reis Albuquerque
ADVOGADO: José de Arimatéia R. de Menezes

DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSO  CIVIL –  REMESSA  NECESSÁRIA  E
APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
–  SENTENÇA  OMISSA  QUANTO  A  PARTE  DOS
PLEITOS –  DEFERIMENTO  DE  VERBA  NÃO
REQUERIDA NA EXORDIAL - JULGAMENTO CITRA
E ULTRA  PETITA  -  NULIDADE  DECLARADA DE
OFÍCIO  –  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA  –
REMESSA E RECURSO PREJUDICADO – ART. 557,
CAPUT, DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

-  Tendo a decisão  a quo deixado de se manifestar
sobre  parte  dos  pedidos  dispostos  na  exordial,
deferindo,  em  um  outro  momento,  verba  não
requerida,  impõe-se  reconhecer,  de  ofício,  sua
nulidade, por constituir julgamento citra e ultra petita.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível  interposta
pelo  Estado  da  Paraíba  contra  sentença,  proferida  pela  MM.  Juíza  da
Comarca de Pocinhos, que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por
Jane Márcia dos Reis Albuquerque, julgou parcialmente procedente o pedido,
determinando o  pagamento  de  salários  retidos,  13º  salários  e  férias,  bem
como os depósitos relativos ao FGTS do período trabalhado.

Alega o apelante que a contratação da recorrida foi nula, não
gerando qualquer efeito trabalhista, a não ser o pagamento de salário pelo
serviço prestado.

Afirma que,  com relação ao  FGTS,  a  Administração Pública
somente  se  obrigará  a  pagá-lo  se  admitir  algum servidor  por  contrato  de
trabalho, declarado nulo, regido pela CLT.
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000005-74.2011.815.0541



Fala, ainda, que, permanecendo a condenação, a atualização
monetária somente deverá incidir a partir do mês subsequente.

Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  para  julgar
improcedentes os pedidos, aplicando-se o art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, acaso
mantida a condenação.

Intimada, a recorrida não apresentou contrarrazões.

O Parquet  Estadual opinou pelo trâmite regular da remessa e
do apelo, sem manifestação sobre o mérito da questão.

É o relatório.

DECIDO.

A autora, ora apelada, ajuizou a presente ação objetivando o
recebimento das seguintes verbas: aviso prévio; 13º salário de 2006 a 2008;
férias dos períodos 2006/2007 e 2007/2008, 13º salário e férias proporcionais
(7/12 avos); FGTS, com 40% (quarenta por cento) de multa; multa do art. 477,
da CLT; e salários retidos de fevereiro a junho de 2009.

Na  sentença,  a  MM.  Juíza  foi  pela  procedência  parcial  do
pedido,  condenando o Estado da Paraíba ao pagamento dos salários,  13º
salários, férias e FGTS, especificando, apenas, que essas verbas são devidas
no período reclamado.

Contudo,  analisando  a  fundamentação  dada  no  decisum,
observa-se que a mesma considerou que o “período reclamado” para os 13º
salários  e  férias  são  relativos  unicamente  ao  período  compreendido  entre
2007 e 2008, ou seja, a sentenciante deixou de apreciar os pleitos inerentes
ao pagamento proporcional de tais rubricas, assim como o pedido expresso
do 13º salário do ano de 2006.

Tal  situação enseja, sem sombra de dúvidas, um julgamento
aquém do que foi pedido, o que ocasiona nulidade da sentença, nos termos
dos precedentes que ora colaciono:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS  E  MATERIAIS.
IMPROCEDÊNCIA.  PLEITOS  NÃO  APRECIADOS  EM  SUA
INTEGRALIDADE. DESRESPEITO AO ART. 458, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  JULGAMENTO  CITRA  PETITA.
NULIDADE  DA  SENTENÇA.  DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. NECESSIDADE
DE PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO. RETORNO DOS AUTOS
AO  JUÍZO  A  QUO.  -  Ressentindo-se  a  sentença  de
pronunciamento, acerca de todos os pedidos formulados pela
parte  autora,  ocorre  o  fenômeno  conhecido  como  sentença
citra  petita,  vício  o  qual  pode  ser  conhecido  de  ofício,  pelo
Tribunal,  ocasionando  a  sua  invalidação.  -  Configurado  o
julgamento, aquém do pedido, necessária a desconstituição da
sentença e o retorno dos autos à Comarca de origem, para que
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outra decisão seja proferida. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo Nº 01207615720128152003, - Não possui -, Relator
DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO , j.
em 06-11-2014) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  VERBAS  SALARIAIS
RETIDAS.  SENTENÇA OMISSA QUANTO A ESTE PONTO.
DECISÃO  QUE  DEIXOU  DE  ENFRENTAR  TODOS  OS
PEDIDOS  DA  EXORDIAL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
QUESTÃO  DE ORDEM  PÚBLICA.  NULIDADE CONHECIDA
EX  OFFICIO.  NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA
DECISÃO.  IMPOSSIBILIDADE  DA  ANÁLISE  DO  PONTO
OMISSO  PELO  TRIBUNAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO
CPC. APELO PREJUDICADO. 1.  STJ:  “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.”  (REsp  756.844/SC,  Relator:  Min.  JOSÉ
ARNALDO  DA  FONSECA,  QUINTA  TURMA,  julgado  em
15/09/2005, publicação: DJ de 17/10/2005, p. 348). 2. Não se
admite que o Tribunal ad quem supra a omissão, sob pena de
supressão de instância. 3. Anulando-se a sentença ex officio,
fica  prejudicada  a  análise  do  recurso  apelatório.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
02008252420128150461, - Não possui -, Relator DESA MARIA
DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 28-10-2014) 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  E  PEDIDO  DE  ANTECIPAÇÃO
DOS  EFEITOS  DA  TUTELA.  SENTENÇA  QUE  JULGA
APENAS  PARTE  DOS  PEDIDOS  FORMULADOS  PELO
AUTOR.  PRESTAÇÃO  JURISDICIONAL  INCOMPLETA.
DECISÃO  CITRA PETITA.  CARACTERIZAÇÃO.  VIOLAÇÃO
AO  PRINCÍPIO  DA DEMANDA.  CONSUBSTANCIAÇÃO  DO
ERROR IN PROCEDENDO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA NULA. - O juízo
deve se limitar aos estritos termos da petição inicial para evitar
a  nulidade  do  ato  judicial,  por  desrespeitar  o  princípio  da
demanda, autorizando o órgão julgador recursal reconhecer o
vício  de ofício  por  caracterizar  error  in  procedendo.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00141703320128150011, 3ª Câmara cível, Relator Desa. Maria
das Graças Morais Guedes , j. em 29-07-2014) 

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

Convém, ainda, salientar que a decisão também se caracteriza
como julgamento  ultra petita,  pois defere o pagamento do salário retido de
janeiro de 2009, quando o pedido constante da exordial menciona unicamente
a inadimplência de fevereiro a junho de 2009.

Assim, independente da causa de pedir citar o salário do mês
de janeiro como não quitado, o pedido se restringiu a cobrar tal verba a partir
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de  fevereiro,  sendo  exclusivamente  este  período  passível  de  exame  no
momento da prolação da sentença.

Isso posto,  declaro, de ofício, a nulidade da sentença, por
denotar julgamento citra e ultra petita, determinando o retorno dos autos
ao  Juízo  a  quo, para  que seja  proferido  novo  comando  judicial
analisando  o  pedido  (fls.  04/05)  de  forma  pormenorizada.  Remessa
necessária e recurso apelatório prejudicados, razão pela qual nego-lhes
seguimento, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

P.I.

João Pessoa, 31 de março de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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