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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL -  APELAÇÃO  CÍVEL. 
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.  RECURSO 
APELATÓRIO 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.

Trata-se de Reclamação Trabalhista convertida em Ação de 
Cobrança,  distribuída  sob o nº  0000970-34.2010.815.0041,  proposta  por 
Maria de Fátima Melo em face do Município de Alagoa Nova, alegando 
que exerce a função de agente comunitário de saúde, tendo sido nomeada 
mediante aprovação em processo seletivo e que, em virtude do exercício de 
sua função, expõe-se, contínua e habitualmente, a toda sorte de agentes 
agressores  a  sua  saúde  sem perceber  a  edilidade  reclamada  a  devida 
atenção aos preceitos  da medicina e segurança do trabalho,  bem como 
sem receber o devido adicional de insalubridade.
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Dentre  outros  argumentos,  após  citar  Norma 
Regulamentadora nº 15 do Ministério do Trabalho e Emprego, Súmula nº 
47 do TST, arts.  189,  193 e 195,  da CLT, pugnou pela procedência  da 
ação, condenando o Município réu a proceder a assinatura na CTPS da 
parte autora com os respectivos recolhimentos previdenciários; efetivar os 
depósitos na conta vinculada do FGTS, respeitando todo o período laboral; 
ao  pagamento  das  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional  de  forma 
dobrada  integral  e  proporcional  e,  ao  pagamento  de  13º  salários;  ao 
pagamento de indenização compensatória pelo não-cadastramento e não-
recolhimento  do  PIS/PASEP,  devendo  ser  levado  em  consideração  o 
período  contratual  e  a  remuneração  da  autora;  ao  pagamento  dos 
adicionais de insalubridade no patamar de 40% (grau  máximo) sobre o 
salário-base da autora, bem como a incidência dos reflexos do adicional de 
insalubridade  sobre  todas  as  verbas  trabalhistas  (13º  salário,  férias 
acrescidas do terço constitucional,  depósitos fundiários e PIS),  conforme 
estabelecem as súmulas 228, 293 e 47, do TST.   

Juntou documentos às fls. 11/22

Citado,  o  Município  contestou  às  fls.  34/35,  suscitando 
preliminar de carência de ação e, no mérito, aduziu que, dentre as verbas 
pleiteadas  pelo  servidor,  reconhece  apenas  seu  direito  ao  terço 
constitucional  de  férias,  visto  ter  havido  gozo  regular  das  mesmas, 
respeitada a prescrição quinquenal.  

Devidamente  instruído,  o  juízo  originário,  às  fls.106/108, 
julgou improcedente o pedido nos exatos termos finais, in verbis:

“(...). De acordo com os documentos carreados aos 
autos,  junto  pela  Edilidade  Mirim,  com  a 
impugnação ao Laudo – Programa de Promoção e 
Controle  dos Riscos Ocupacionais  (PPCRO/SM) e 
de conformidade com o Ministério da Saúde, item 
2.13,  não  existe  insalubridade  para  os  agentes 
comunitários de saúde, logo no caso do presente 
feito não há como se deferir a pretensão da parte 
autora. Face o exposto e tudo mais que dos autos 
consta  JULGO  IMPROCEDENTE  a  presente  ação 
por falta de amparo legal. Transitada em julgado a 
presente  decisão,  arquive-se  com  as  devidas 
baixas, P.R.I.”. 

No prazo recursal,  a apelante apresentou suas razões (fls. 
110/114) afirmando que faz jus à percepção do adicional de insalubridade, 
tendo em vista que exerce atividade inegavelmente insalubre. Alega ainda 
que na sentença vergastada não houve qualquer manifestação acerca  das 
outras verbas pleiteadas na inicial, ressaltando que, nos termos do art. 333, 
II,  do  CPC,  o  ônus  da  prova  de  pagamento  de  tais  verbas  caberia  ao 
Município, eis que a apelante não teria como produzir prova negativa. Ao 
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final, pugna pelo provimento do apelo para que seja revista a sentença e 
julgada procedente a demanda.

Devidamente  intimado,  o  apelado  apresentou  as 
contrarrazões do recurso às fls. 119/122.

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça 
opinou pelo desprovimento do recurso (128/129).

É o relatório.

DECIDO

Pela simples leitura da petição inicial (fls. 03/10), verifico que 
a  promovente/apelada,  em  razão  de  exercer  a  função  de  agente 
comunitário de saúde, moveu a presente ação visando a condenação do 
réu/apelante  na  obrigação  de  proceder  a  assinatura  na  CTPS da  parte 
autora  com  os  respectivos  recolhimentos  previdenciários;  efetivar  os 
depósitos na conta vinculada do FGTS, respeitando todo o período laboral; 
ao  pagamento  das  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional  de  forma 
dobrada  integral  e  proporcional  e,  ao  pagamento  de  13º  salários;  ao 
pagamento de indenização compensatória pelo não-cadastramento e não-
recolhimento  do  PIS/PASEP,  devendo  ser  levado  em  consideração  o 
período  contratual  e  a  remuneração  da  autora;  ao  pagamento  dos 
adicionais de insalubridade no patamar de 40% (grau  máximo) sobre o 
salário-base da autora, bem como a incidência dos reflexos do adicional de 
insalubridade  sobre  todas  as  verbas  trabalhistas  (13º  salário,  férias 
acrescidas do terço constitucional,  depósitos fundiários e PIS),  conforme 
estabelecem as súmulas 228, 293 e 47, do TST.

No  entanto,  ao  enfrentar  as  questões  postas,  o  juízo 
originário acabou apenas decidindo acerca do adicional de insalubridade, 
sem, contanto, se manifestar sobre os demais termos do pedido.

Assim, observo que o julgamento da apelação encontra-se 
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 apelado.

Na lição de Humberto Theodoro Júnior1:

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

1 Curso de Processo Civil. Rio de Janeiro: Forense, 2005, p. 471s.
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magistrado, 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. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 
MATERIAIS.  EMISSÃO  DE  NOTAS  FISCAIS  EM 
NOME  DE  PARTE  QUE  ALEGA  NÃO  TER 
REALIZADO  QUALQUER  TRANSAÇÃO.  VENDA  E 
ENTREGA  DE  MERCADORIAS  NÃO 
COMPROVADAS. PEDIDO EXPRESSO NO SENTIDO 
DE  SER  INDENIZADO  POR  DANOS  MORAIS  E 
MATERIAIS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  PARA 
DETERMINAR  O  PAGAMENTO  DE  INDENIZAÇÃO 
POR DANO MORAL. FALTA DE PRONUNCIAMENTO 
ACERCA DO PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANO 
MATERIAL.  SENTENÇA CITRA  PETITA. 
RECONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  NULIDADE. 
REMESSA  DOS  AUTOS  À  ORIGEM  PARA 
PROLAÇÃO DE NOVO DECISÓRIO.  A  ausência  de 
pronunciamento judicial sobre pedido expresso contido 
na petição inicial  impõe a declaração de nulidade da 
sentença por ser citra petita,  não se aplicando o art. 
515, §1º, do CPC, que incide, tão somente, nos casos 
em que se está diante de um exame, embora existente, 
imperfeito ou incompleto de uma questão. (TJPB; APL 
001.2006.002564-8/001; Quarta Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Wolfram da Cunha Ramos; DJPB 
18/02/2013; Pág. 13). (negritei)

PREVIDENCIÁRIO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
JULGAMENTO  CITRA  PETITA.  NULIDADE. 
DECRETAÇÃO  DE  OFÍCIO  PELO  TRIBUNAL. 
REALIZAÇÃO  DE  DILIGÊNCIAS  COM  FULCRO  NO 
ART. 130 DO CPC. A sentença citra petita, padece de 
error in procedendo. Se não suprida a falha, mediante a 
interposição de embargos declaratórios,  o  caso é de 
anulação pelo tribunal, com devolução ao órgão a quo, 
para  novo  pronunciamento.  Cabe  ao  julgador 
determinar a produção de provas necessárias para o 
julgamento  da  questão  controversa,  nos  termos  do 
artigo  130  do  CPC.  (TRF 4ª  R.;  AC  0017564-
33.2011.404.9999; PR; Quinta Turma; Rel.  Des. Fed. 
Rogério  Favreto;  Julg.  11/03/2013;  DEJF 20/03/2013; 
Pág. 210). (negritei)

DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
POLÍTICA  SALARIAL.  REAJUSTES  DE 
VENCIMENTOS.  LEI  ESTADUAL  Nº  10.395/95. 
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DIFERENÇAS  DE  VENCIMENTO  BÁSICO 
DECORRENTE  DA  INCORPORAÇÃO  PARCIAL  DA 
PARCELA  AUTÔNOMA.  LEI  ESTADUAL  Nº 
11.662/2001. SENTENÇA CITRA PETITA. NULIDADE. 
É. Nula a sentença que omite apreciação sobre pedido 
formulado na petição inicial. -sentença desconstituída. 
Recurso  do  réu  prejudicado.  (TJRS;  AC  368800-
80.2012.8.21.7000;  São  Luiz  Gonzaga;  Vigésima 
Quinta  Câmara  Cível;  Relª  Desª  Leila  Vani  Pandolfo 
Machado;  Julg.  28/02/2013;  DJERS  18/03/2013). 
(negritei)

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).

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 apelatório.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 05 de setembro de 2014.

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
Relator
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