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APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
PLEITOS  NÃO  APRECIADOS  EM  SUA
TOTALIDADE  NA  PRIMEIRA  INSTÂNCIA.
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  ACOLHIMENTO.
DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO
JULGAMENTO. 

-  Ressentindo-se  a  sentença  de  pronunciamento,
acerca de todos os pedidos formulados pelas partes,
ocorre  o  fenômeno  conhecido  como  sentença  citra
petita, motivo pelo qual deve ser acolhida a prefacial
de nulidade do decisum, arguida nas razões do apelo.

-  Configurado  o  julgamento,  aquém  do  pedido,
necessária a desconstituição da sentença e  o  retorno
dos autos à comarca de origem, para que outra decisão
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seja proferida.

Vistos.

Edvânia  Isídio  de  Araújo  Alves  ajuizou Ação
Ordinária de Cobrança,  em desfavor do Município de Itabaiana, afirmando ter sido
contratada pela Edilidade, mediante aprovação em processo seletivo, a partir de 15 de
maio de 2000, a fim de exercer o cargo de Agente Comunitário de Saúde, contudo,
embora laborado regularmente durante todo o período, deixou de perceber algumas
verbas salariais que entende devidas, de forma que, postula, em síntese, o pagamento
das  parcelas  referentes  ao  13º  salário,  férias  acrescidas  do  terço  constitucional,
indenização compensatória pelo não recolhimento do PIS/PASEP, além do adicional de
insalubridade, e a incidência de seus reflexos sobre todas as verbas trabalhistas.

Contestação não apresentada, fl. 100.

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  103/108,  proferiu
julgamento nestes termos:

ISTO POSTO,  JULGO IMPROCEDENTE a presente
ação, condenando a autora no pagamento das custas e
honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor
da causa, ficando, porém, sua execução suspensa em
face do benefício da justiça gratuita.

Inconformada,  a  parte  autora  interpôs  APELAÇÃO,
fls.  112/117,  suscitando,  preliminarmente,  a  nulidade  da  sentença  em  razão  do
julgamento  citra  petita.  No mérito,  alega  fazer  jus  ao  recebimento do adicional  de
insalubridade, inclusive de forma retroativa, e a incidência de seus reflexos nas demais
verbas  vindicadas,  argumentando,  para  tanto,  que  o  direito  de  percebimento  do
multicitado  benefício  encontra-se  expressamente  previsto  na Constituição  Federal,
Constituição  Estadual,  Lei  Orgânica  do  Município  de  Itabaiana,  Lei  Municipal  nº
246/93 e pelo Regime Jurídico dos Servidores do Estado da Paraíba, requerendo, no
mais,  a  aplicação  analógica  da  Norma  Regulamentadora  nº  15,  do  Ministério  do
Trabalho e Emprego,  para definição do percentual  a ser aplicado.  Requer,  ainda,  o
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pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional, e décimos terceiros salários
não  prescritos  e  requeridos  na  exordial,  além  do  acolhimento  do  pedido  de
indenização compensatória pela ausência de inscrição ao PIS/PASEP.  Por fim, pugna
pela  condenação  do  promovido  nos  ônus  sucumbenciais,  ao  tempo  em  que
prequestiona a matéria.

Contrarrazões não ofertadas, fl. 121.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  impende  consignar  que  a  sentença
proferida nos autos, foi efetuada antes da vigência da Lei nº 13.105, de 16 de março de
2015, razão pela qual a matéria do presente recurso, será apreciada sob os parâmetros
da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à época da execução do
sobredito ato processual.

Nesse sentindo, proclama o enunciado administrativo
nº 2, do Superior Tribunal de Justiça:

Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de
março de 2016) devem ser  exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. 

E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.
DECISÃO AGRAVADA PUBLICADA SOB A ÉGIDE
DO  CPC/1973.  CONTAGEM  DO  PRAZO.  REGRAS
DE  DIREITO  INTERTEMPORAL.
INAPLICABILIDADE  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
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CIVIL DE 2015. RECURSO INTEMPESTIVO. 1. A nova
lei processual  se aplica imediatamente aos processos
em  curso   (ex  vi  do  art.  1.046  do  CPC/2015),
respeitados o direito adquirido, o ato jurídico perfeito,
a coisa julgada, enfim, os efeitos já produzidos ou a se
produzir sob a égide da nova lei. 2. Considerando que
o processo é constituído por inúmeros atos, o Direito
Processual  Civil  orienta-se  pela  Teoria  dos  Atos
Processuais Isolados, segundo a qual,  cada ato deve
ser   considerado  separadamente  dos  demais  para  o
fim de determinar qual a lei que o regerá (princípio do
tempus   regit   actum).  Esse  sistema  está  inclusive
expressamente  previsto  no  art.  14  do  CPC/2015.  3.
Com  base  nesse  princípio  e  em  homenagem  à
segurança jurídica, o Pleno do  Superior Tribunal de
Justiça interpretou o art. 1.045 do Código de Processo
Civil de 2015 e concluiu que o novo CPC entrou em
vigor no dia 18/03/2016, além de elaborar uma série de
enunciados administrativos  sobre  regras  de  direito
intertemporal  (vide Enunciados Administrativos n. 2
e 3 do STJ). 4.  Esta Corte de Justiça estabeleceu que a
lei que rege o recurso é aquela vigente ao tempo da
publicação do decisum. Assim, se a decisão recorrida
for publicada sob a égide do CPC/1973, este Código
continuará  a  definir  o  recurso  cabível  para  sua
impugnação, bem como a regular os requisitos de sua
admissibilidade. A contrário sensu, se a intimação se
deu  na vigência da lei nova, será ela que vai regular
integralmente  a  prática  do  novo  ato do processo, o
que inclui o cabimento, a forma e o modo de contagem
do  prazo. 5.   No  caso,   a  decisão  ora  agravada  foi
publicada  em  17/03/2016,  portanto  sob  a  égide  do
CPC/1973.  Assim,  é  inviável  a  incidência  das  regras
previstas nos arts. 219 e 1.021, § 2º, do CPC/2015, razão
pela qual mostra-se intempestivo o agravo regimental
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interposto após o prazo legal  de cinco dias previsto
nos arts. 545 do Código de Processo Civil de 1973 e 258
do Regimento  Interno do STJ.  6.  Agravo  regimental
não conhecido. (STJ - AgInt no AREsp 785269 / SP, Rel.
Min.  Gurgel  de  Faria,  Primeira  Turma,  Data  do
Julgamento 19/04/2016, DJe 28/04/2016) – sublinhei.

Feitas  essas  considerações,  passo  a  apreciar  a
controvérsia.

Inicialmente,  cumpre  analisar  a  preliminar  de
nulidade da sentença em razão do julgamento citra petita intentada pela autora, ora
apelante, em suas razões recursais.

Tal alegação, contudo, merece guarida.

Acerca do tema, convém esclarecer que a validade da
sentença  está  atrelada  à  observância  do  princípio  da  correlação  com  a  demanda.
Assim,  o  julgador,  ao  decidir  a  controvérsia  posta  em  debate,  deverá  ater-se  à
pretensão formulada em juízo pelas partes, sendo-lhe defeso decidir aquém (CITRA),
fora (EXTRA) ou além (ULTRA) do que for disputado, conforme estatuem os arts. 128
e 460, do Diploma Processual Civil. Vejamos:

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.

E,

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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Na hipótese em epígrafe, analisando a peça inaugural,
fls. 02/12, percebe-se que a promovente, Edvânia Isídio de Araújo Alves,  postulou o
pagamento  das  parcelas  referentes  ao  13º  salário,  férias  acrescidas  do  terço
constitucional, indenização compensatória pelo não recolhimento do PIS/PASEP, além
do adicional de insalubridade, e a incidência de seus reflexos sobre todas as verbas
trabalhistas.

Entrementes,  observando  os  termos  da  sentença
hostilizada,  verifica-se  que  a  Magistrada  a  quo, ao  decidir  a  lide,  não  apreciou  as
questões  abordadas  na  exordial  em  sua  totalidade,  notadamente no  tocante  ao
pagamento  das  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional,  gratificações  natalícias,
indenização  compensatória  pelo  não  recolhimento  do  PIS/PASEP,  analisando  tão
apenas o pedido referente ao adicional de insalubridade.

Diante  do  panorama acima narrado,  infere-se  que a
decisão hostilizada julgou aquém dos limites  da pretensão solicitada, ao deixar  de
apreciar  todos  os  pedidos  supracitados,  desrespeitando,  assim,  o  princípio  da
congruência,  também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, que
exige do juiz, a prolação de decisão vinculada às partes, causa de pedir e pedido do
processo que se apresenta para seu julgamento.

Nesse norte, entende-se por  citra petita  a decisão que
não resolve a demanda para todos os sujeitos processuais, pois, como cediço, o juiz não
é obrigado a conceder todos os pedidos formulados pelo autor, mas em regra deverá
analisar e decidir todos eles, ainda que para negá-los em sua totalidade.

No  mesmo  sentido,  calha  transcrever  os  seguintes
julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO
CONTRATUAL.  SENTENÇA.  QUESTÃO  NÃO
APRECIADA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. EXAME
DA  MATÉRIA  DIRETAMENTE  NESTA  CORTE.
IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO
DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.  DECISUM
CITRA  PETITA.  NULIDADE  DE  OFÍCIO  DO
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DECRETO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS AO
JUÍZO DE ORIGEM PARA PROLAÇÃO DE NOVO
DECISÓRIO.  RECURSO  PREJUDICADO. NÃO
CONHECIMENTO.  UTILIZAÇÃO DO ARTIGO 932,
INCISO  III,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  -  Considera-se  citra  petita  a  sentença  que
deixou de decidir  sobre a integralidade dos pleitos
enumerados na petição inicial. - A sentença que não
enfrenta  todos  os  pedidos  formulados  na  peça
vestibular  deve  ser  desconstituída  para  que  outra
seja proferida em seu lugar, sob pena de violação ao
duplo grau de jurisdição.  -  "É nula a sentença que
deixa de apreciar algum pedido deduzido pela parte,
não podendo a  omissão ser  suprida pelo Tribunal,
porque  implicaria  em  supressão  de  um  grau  de
jurisdição." (TJPB. AC nº 200.2000.027.467-6/001. Rel.
Des. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti. J. em
01/12/2009).  -  Quando  o  recurso  estiver
manifestamente  prejudicado,  poderá  o  relator  não
conhecê-lo, em consonância com o art. 932, inciso III,
do  Novo  Código  de  Processo  Civil.(TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004547520158152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DES.
JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 09-11-2016) – negritei.

E,

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  -  AÇÃO  DE
COBRANÇA  -  MATÉRIA  SUSCITADA  NA
CONTESTAÇÃO  -  ILEGITIMIDADE  ATIVA  AD
CAUSAM  -  JULGAMENTO  CITRA  PETITA  -
AUSÊNCIA  DE  APRECIAÇÃO  DE  PEDIDO  -
NULIDADE  DA  SENTENÇA  -  DECRETO  EX
OFFICIO  -  NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE
NOVA  DECISÃO  -  RETORNO  DOS  AUTOS  AO
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MAGISTRADO  SINGULAR -  RECURSO
VOLUNTÁRIO  PREJUDICADO. Considera-se  "citra
petita" a sentença que não aborda questão formulada
na  contestação.  Na  hipótese  dos  autos,  houve
julgamento  aquém  da  matéria  exposta  na  peça  de
defesa, pois a decisão sobrou omissa em relação a um
deles  -  ilegitimidade  ativa  ad  causam.  Por  isso,  a
anulação  da  sentença  é  medida  adequada,  com  o
consequente encaminhamento ao Juiz de origem para
a  prolação  de  novo  "decisum".  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00282830720108152001,  -  Não  possui  -,  Relator  DA
DESEMBARGADORA MARIA DE FÁTIMA MORAES
BEZERRA  CAVALCANTI,  j.  em  06-10-2016) –
sublinhei.

Dessa forma, tratando-se de decisão  citra petita,  torna-
se imprescindível a declaração de nulidade do julgado, conforme a doutrina de  José
Carlos Barbosa Moreira: 

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  (In.  Comentários  ao  Código  de
Processo Civil, Vol. V, 9ª ed., Rio de Janeiro: Forense,
2001, p. 443).

Sobre a necessidade de anulação da sentença quando
se caracterizar como citra petita, julgado do Superior Tribunal de Justiça, negritado no
que importa:

PROCESSUAL  CIVIL.  CAUSA  DE  PEDIR.  NÃO
ANALISADA.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL
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A QUO. [...]. 2.  A decisão recorrida está harmoniosa
com o entendimento desta Corte, segundo o qual, em
caso de sentença citra petita, o Tribunal deve anulá-
la,  determinando  que  uma  outra  seja  proferida.
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ -
AgRg  no  AREsp  166848/PB.  Agravo  Regimental  no
Agravo em Recurso 2012/0077868-3;  Relator Ministro
Castro Meira - Órgão Julgador T2 – Segunda Turma;
Data  do  Julgamento:  26/02/2013;  Data  da
Publicação/Fonte DJe 05/03/2013).

Por  tais  razões,  é  de  se  acolher  a  preliminar  de
nulidade da sentença aventada pela recorrente.

Ante  o  exposto,  ACOLHO  A  PRELIMINAR  DE
NULIDADE DA SENTENÇA e, por conseguinte, declaro nula a decisão primeva, por
ser citra petita, determinando o retorno dos autos ao juízo a quo para que profira nova
decisão, enfrentando a integralidade dos pedidos contidos na inicial.

P. I.

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Gustavo Leite Urquiza
   Juiz de Direito Convocado
                   Relator
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