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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA
SERVIDORA  ESTADUAL  –  CONTRATO
TEMPORÁRIO  –  DISPENSA  –  PAGAMENTO  DO
FGTS – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO –  REMESSA
NECESSÁRIA E  APELAÇÃO  CÍVEL –  PERÍODO
ABARCADO NA INICIAL QUE DIFERE DO FIXADO
NA SENTENÇA – JULGAMENTO  EXTRA PETITA -
NULIDADE DECLARADA DE OFÍCIO – MATÉRIA DE
ORDEM  PÚBLICA  –  REMESSA  E  RECURSO
VOLUNTÁRIO PREJUDICADO – ART. 557,  CAPUT,
DO CPC – SEGUIMENTO NEGADO.

-  É  extra  petita a  sentença  que  concede  ao  autor
direito diverso daquele pleiteado na exordial. Em tal
hipótese, a sentença encontra-se eivada de vício que
a torna nula,  autorizando o seu reconhecimento de
ofício, por tratar de matéria de ordem pública.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível  interposta
pelo Estado da Paraíba contra sentença, proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara
da Comarca de Guarabira, que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada
por  Ivanildo  Gomes  da  Silva,  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido,
determinando o pagamento dos depósitos na conta vinculada ao FGTS no
período de 01/03/1993 a 31/10/1996, tendo por base o salário-mínimo.

Alega o apelante que a contratação do recorrido foi nula, não
gerando  qualquer  efeito  trabalhista,  a  não  ser  o  pagamento  pela
contraprestação do serviço.
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Afirma que, por esse motivo, o apelado não faz jus ao FGTS,
até porque trata de verba eminentemente celetista.

Fala, ainda, sobre a impossibilidade de pagamento da multa de
40% (quarenta por cento), bem como acerca da inaplicabilidade da prescrição
trintenária.  Pede,  ao final,  o provimento do recurso,  para que seja julgado
improcedente  o  pedido,  ou,  mantida  a  condenação,  que  seja  aplicada  a
sucumbência recíproca.

Intimado,  o apelado apresentou contrarrazões,  rechaçando a
tese recursal e requerendo a manutenção do decisum.

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

É o relatório.

DECIDO.

O  autor,  ora  apelado,  ajuizou  a  presente  ação  objetivando
receber as quantias que deveriam ser recolhidas, a título de FGTS, decorrente
de  sua  contratação  temporária  perante  o  Estado  da  Paraíba  no  período
compreendido entre 01/05/1997 a 31/12/2012.

O  Juízo  de  primeiro  grau  acolheu,  parcialmente,  o  pleito
autoral, condenando o ente da Federação a pagar os valores referentes ao
Fundo, de 03/1993 a 10/1996, com base no salário-mínimo, sem a inclusão da
multa de 40% (quarenta por cento).  Aplica,  por  derradeiro,  a sucumbência
recíproca.

Com lastro nessas informações, penso que a sentença padece
de  nulidade  insanável,  pois  fixa,  para  efeito  de  condenação,  período
totalmente diverso daquele mencionado na exordial. 

Ora, se o lapso temporal de prestação de serviço disposto na
sentença difere do apontado pelo autor, resta caracterizado, sem sombra de
dúvidas, o julgamento  extra petita, vedado, expressamente, nos arts. 128 e
460, do CPC, in verbis:

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.

A jurisprudência  desta  Corte,  aliás,  entende  que  esse  vício
enseja a nulidade da sentença, vejamos:

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.  COBRANÇA DE
DIFERENÇAS  DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
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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.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo Nº 00187723820108150011, - Não possui -, Relator
DESA MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j. em 25-
02-2015) 

PROCESSUAL CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DA POSSE.
DECISÃO  DISCREPANTE  DO  PEDIDO.  AFRONTA  AO
PRINCÍPIO  DA  CONGRUÊNCIA.  SENTENÇA  `EXTRA
PETITA¿.  DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  `EX  OFFICIO¿.
APELO PREJUDICADO. É `extra petita¿ a sentença que dá ao
Autor  pedido  diverso  daquele  pleiteado  na  exordial.  Em  tal
hipótese, a sentença encontra-se eivada de vício que a torna
nula,  impondo-se  o  reconhecimento  `ex  officio¿  de  sua
nulidade. Prejudicada a análise do Recurso Apelatório. (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000558620108150751,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
LEANDRO DOS SANTOS , j. em 17-02-2015) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.  PRINCÍPIO  DA
CONGRUÊNCIA. LIMITAÇÃO DA SENTENÇA AO PEDIDO E
CAUSA DE PEDIR. SENTENÇA EXTRA PETITA. NULIDADE
RECONHECIDA DE OFÍCIO. NECESSIDADE DE PROLAÇÃO
DE NOVA DECISÃO.  RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO A
QUO.  APELO  PREJUDICADO.  –  Pelo  princípio  da
congruência, o pedido e a causa de pedir invocados na inicial
limitam a prestação jurisdicional, conforme previsão dos artigos
128 e 460 do Código de Processo Civil. – A sentença proferida
com  inobservância  aos  limites  objetivos  da  lide,  padece  do
vício  de  julgamento  extra  petita,  incorrendo  em  nulidade
insanável.  –  Nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  Código  de
Processo  Civil,  cabe  ao  Relator,  por  meio  de  decisão
monocrática,  negar  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com
Súmula ou Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do
Supremo Tribunal  Federal,  ou  de Tribunal  Superior.  (TJPB -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00362195420088152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 03-02-2015) 
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Evidenciou-se,  assim,  a  figura  do  error  in  procedendo,  haja
vista a prestação jurisdicional não ter obedecido aos exatos limites em que foi
proposta  a  demanda,  o  que  autoriza,  nos  termos  dos  precedentes
supracitados, a decretação da nulidade do decisum de ofício, já que se trata
de matéria de ordem pública.

Isso posto,  declaro, de ofício, a nulidade da sentença, por
denotar julgamento  extra petita, determinando, por isso, o retorno dos
autos ao Juízo a quo, a fim de que seja proferido novo comando judicial
atendendo aos limites estabelecidos na inicial.  Remessa necessária e
recurso apelatório prejudicado, 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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