
ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0090111-33.2012.815.2001 — 6ª 
Vara da Fazenda Pública da Capital 
RELATOR       :  Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides
APELANTE     : Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Deraldino Alves 
de Araújo Filho
APELADO    : João da Silva Sousa
ADVOGADO   : Ricardo Nascimento Fernandes
REMETENTE : Juízo de Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital 

REMESSA  OFICIAL  —  SENTENÇA  ILÍQUIDA  — 
CONHECIMENTO  —  APELAÇÃO  CÍVEL  —  AÇÃO 
DESCONSTITUTIVA  DE  ATO  ADMINISTRATIVO  — 
REPROVAÇÃO  NO  EXAME  PSICOLÓGICO  — 
PROCEDÊNCIA — IRRESIGNAÇÃO — NULIDADE DA 
SENTENÇA  —  FUNDAMENTAÇÃO  DISSOCIADA  DO 
FEITO  —  CITRA  E  EXTRA  PETITA  — 
IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA INSTÂNCIA  AD 
QUEM —  ENTENDIMENTO  FIRMADO  NO  STJ  — 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  §  1º-A,  DO  CPC  — 
PROVIMENTO  DOS  RECURSOS  —  ANULAÇÃO  DA 
SENTENÇA — RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA 
DE ORIGEM.

— “Deve haver correlação entre o pedido e a sentença, não podendo o 
juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além 
(ultra petita) do que foi postulado pelo autor, nos termos do art. 460 do 
CPC.  No  caso  em comento,  a sentença deixou  de  analisar  pedidos 
veiculados na inicial e julgou matéria dissociada da lide. Dessa feita, a 
desconstituição  do  julgado  é  medida  que  se  impõe,  porquanto  a 
prestação jurisdicional  não foi  esgotada,  não podendo esta  corte se 
manifestar agora, em grau de recurso, sobre matéria não apreciada na 
origem, por implicar supressão de instância, o que representa afronta 
ao  princípio  do  duplo  grau  de  jurisdição.  Apelação 
provida. Sentença desconstituída.  Unânime.”  (TJRS;  AC  466964-
80.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Relª 
Desª  Elaine  Maria  Canto  da  Fonseca;  Julg.  28/08/2014;  DJERS 
08/09/2014) 

Vistos, etc.
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Trata-se de apelação cível interposta pelo  Estado da Paraíba 
contra a sentença de fls. 123/127, proferida nos autos da Ação Desconstitutiva de Ato 
Administrativo ajuizada  por João da Silva Sousa, julgando procedente o pedido, para 
assegurar a participação do autor no Curso de Formação de Soldados PM/BM – 2008, 
em igualdade de condições com os demais candidatos. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 128/135), assegura ser 
nula a sentença, sob o argumento desta ter apresentado conteúdo totalmente dissociado 
do feito.  No mérito,  sustenta  que o exame psicotécnico em questão adotou critérios 
absolutamente objetivos.

Contrarrazões às fls. 141/153.
 
A Douta Procuradoria  de Justiça,  em parecer de fls.  158/159, 

opinou pela anulação da sentença, retornando os autos à instância inferior para prolação 
de nova decisão.

É o relatório. Decido.

DA REMESSA OFICIAL

O art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil prescreve:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito  
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença: (Redação dada pela 
Lei nº 10.352, de 26.12.2001)

§ 2º Não se aplica o disposto neste artigo sempre que a condenação, ou o  
direito  controvertido,  for  de  valor  certo  não  excedente  a  60  (sessenta)  
salários  mínimos,  bem como no caso  de  procedência  dos  embargos  do  
devedor na execução de dívida ativa do mesmo valor

A partir de uma análise do supracitado dispositivo percebe-se 
não   ser  cabível  a  reapreciação  da  matéria,  em sede  de  remessa  oficial,  quando  a 
condenação não alcançar o patamar de 60 salários mínimos.

Nos  casos  de  iliquidez  do  título  judicial,  todavia,  o 
posicionamento anteriormente adotado pelo STJ era de que o parâmetro a ser utilizado 
para a determinação do cabimento da remessa consistiria no valor atualizado da causa 
até a data da prolação da sentença.

Ocorre que o supracitado entendimento não é mais aplicado. O 
STJ firmou nova posição a respeito  do tema,  afirmando que,  quando a sentença for 
ilíquida,  não  é  possível  adotar  o  valor  atualizado  da  causa  como  parâmetro  para 
verificação da incidência do art. 475, § 2º, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.REEXAME  NECESSÁRIO.  LIMITAÇÃO. 
INTRODUÇÃO DO § 2.º  DO ART.  475 DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL  PELA  LEI  N.º  10.352/01.  CAUSA  DE  VALOR  CERTO  NÃO 
EXCEDENTE A 60  (SESSENTA)  SALÁRIOS  MÍNIMOS.  PROLAÇÃO 
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DA SENTENÇA.  ILIQUIDEZ  DO TÍTULO.  REMESSA NECESSÁRIA. 
EXAME  OBRIGATÓRIO.  PRECEDENTE  DA  CORTE  ESPECIAL. 
DECISÃO  MANTIDA  PELOS  SEUS  PRÓPRIOS  FUNDAMENTOS. 
AGRAVO DESPROVIDO.1. A Corte Especial deste Superior Tribunal 
de Justiça firmou compreensão no sentido de que, nos casos de iliquidez 
do título judicial, não é possível a adoção do valor atualizado da causa 
como parâmetro para se aferir a incidência ou não da excepcionalidade 
da regra estabelecida no art. 475, § 2.º, do Código de Processo Civil.2. 
Inexistindo qualquer  fundamento apto a afastar  as razões  consideradas  no 
julgado  ora  agravado,  deve  ser  a  decisão  mantida  por  seus  próprios 
fundamentos.3.  Agravo  regimental  desprovido.(AgRg  no  Ag 1254476/SP, 
Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, 
DJe 24/05/2010)

Como  no  presente  caso  a  sentença  é  ilíquida,  conheço  da 
remessa oficial.

O promovente/apelado assegurou em sua exordial ser  candidato 
a uma das vagas   para o Curso de Formação de Soldados PM/BM-2008 da Polícia 
Militar  do  Estado  da  Paraíba,  obtendo  aprovação  no  exame  intelectual,  de  saúde  e 
aptidão física, sendo, no entanto, considerado inapto no exame psicológico.

Sustentou  ter  inocorrido  objetividade  no  mencionado  exame, 
nesses  termos,  ajuizou  a  presente  ação  requerendo  a  sua  nulidade,  bem  como  a 
possibilidade de participação no Curso de Formação.

 O magistrado  a quo, a seu turno, julgou procedente o pedido, 
para assegurar a participação do autor no Curso de Formação de Soldados PM/BM – 
2008, em igualdade de condições com os demais candidatos. 

Pois  bem.  Importante  destacar,  primeiramente,  ser  necessário 
existir correlação entre o pedido e a sentença, nos termos do art. 460 do CPC, sendo 
defeso ao juiz decidir aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra 
petita) do que foi postulado pelo autor.

No  caso,  vislumbra-se  da  sentença  o  fato  de  sua  ementa  se 
referir a conteúdo diverso do abordado na exordial. Vejamos (fls. 123):

“AÇÃO  ORDINÁRIA.  ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLIC,  
CANDIDATOS  CLASSIFICADOS  INICIALMENTE  ALÉM  DO  NÚMERO 
DE  VAGAS  OFERTADAS.  ADITIVO  AO  EDITAL  DETERMINANDO  A 
CONVOCAÇÃO  DE  CANDIDATOS  REMANESCENTES.  SURGIMENTO 
DE  NOVAS  VAGAS.  DEMONSTRAÇÃO  DA  NECESSIDADE  DE 
CONTRATAÇÃO.  VINCULAÇÃO  AO  EDITAL.  CONVOCAÇÃO  DE 
TODOS  OS  CANDIDADTOS  PARA  REALIZAREM  O  CURSO  DE 
FORMAÇÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
− É  certo  que  a  aprovação  em  concurso  público  gera  apenas 
expectativa de direito à nomeação; todavia, “a mera expectativa se convola  
em  direito  subjetivo  a  partir  do  momento  em  que,  dentro  do  prazo  de 
validade do concurso, há demonstração de necessidade de preenchimento de 
vagas existentes.
− No  caso  em  espeque,  já  havia  ocorrido  a  convocação  de  mil  
candidatos para o CFSd em 2009 e, como em 2010 resolveu-se continuar o  
certame  para  os  candidatos  remanescentes,  tem-se  por  preservadas  as  
regras dos itens 2 e 10 do Edital nº 3/2007, de modo que o CFSd deve ser  
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iniciado  com  um  número  de  candidatos  igual  ao  número  de  vagas  
disponibilizadas.”

Vale ressaltar ter o relatório do mencionado  decisum apontado 
nome de outra pessoa como parte autora (fls. 124) e fundamentação referente à matéria 
diversa.

Ensinam os  doutrinadores  NELSON NERY JR. e  ROSA MARIA DE 
ANDRADE NERY, in Comentários ao Código de Processo Civil, 5ª ed., RT, comentando o 
art. 460 do CPC:

Correlação entre pedido, causa de pedir e sentença. O autor fixa os limites  
da lide e da causa de pedir na petição inicial (CPC 128), cabendo ao juiz  
decidir de acordo com esse limite. É vedado ao magistrado proferir sentença  
acima (ultra), fora (extra) ou abaixo (citra ou infra) do pedido. Caso o faça,  
a sentença estará eivada de vício, corrigível por meio de recurso. A sentença  
citra ou infra petita pode ser corrigida por meio de embargos de declaração,  
cabendo ao juiz suprir a omissão; a sentença ultra ou extra petita não pode  
ser corrigida por embargos de declaração, mas só por apelação. Cumpre ao  
Tribunal, ao julgar o recurso, reduzi-la aos limites do pedido.

Ainda sobre o princípio da correlação ou congruência, a lição de 
BARBOSA MOREIRA1:

(...) Através da demanda, formula a parte um pedido, cujo teor determina o  
objeto do litígio e, consequentemente, o âmbito dentro do qual toca ao órgão  
judicial decidir a lide (art.  128).  Ao proferir a sentença de mérito, o juiz  
acolherá ou rejeitará, no todo ou em parte, o pedido do autor (art. 459, 1ª  
parte). Não  poderá  conceder  providência  diferente  da  pleiteada,  nem 
qualidade superior ou objeto diverso do que se pediu (art. 460); tampouco  
deixar  de  pronunciar-se  sobre  o  que  quer  que  conste  do  pedido.  É  o 
princípio da correlação (ou da congruência) entre o pedido e a sentença 
(ne eat iudex ultra vel extra petita partium) (...).

No caso dos autos, a sentença apresenta-se citra e extra petita, 
pois a prestação jurisdicional além de não ter sido esgotada, analisou questão diferente 
daquela exposta na exordial. Dessa forma, não pode esta colenda Corte se manifestar 
sobre  a  questão,  em  grau  de  recurso,  por  implicar  supressão  de  instância,  o  que 
representa afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Sobre o tema, cite-se entendimento do STJ:
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO PELO 
TRIBUNAL  A  QUO  DE  JULGAMENTO  EXTRA  PETITA. 
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  INTERPRETAÇÃO  EXTENSIVA  DO 
ARTIGO  515,  §  3º  DO  CPC.  INAPLICABILIDADE.  ERROR  IN 
PROCEDENDO.  SUPRESSÃO  PELO  JUIZ  SINGULAR  E  NÃO  PELO 
TRIBUNAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.  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. De modo nenhum 
se  pode  entender  que  o  art.  515,  §3º,  autorize  o  órgão  ad  quem,  no 
julgamento  da  apelação,  a  'completar'  a  sentença  de  primeiro  grau, 
acrescentando-lhe  novo(s)  capítulo(s).  In  casu,  não  há  que  se  falar  em 
interpretação  extensiva  ao  artigo  515,  §  3º,  do CPC,  quando nem sequer 

1  Barbosa Moreira, João Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro, 23ª edição, Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 2005, p. 10.
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houve,  na  sentença,  extinção  do  processo  sem  julgamento  do  mérito, 
requisito este essencial  à aplicação do artigo 515, § 3º,  da Lei  Processual 
Civil.Recurso provido. (REsp 756.844/SC, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO 
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2005, DJ 17/10/2005, 
p. 348)

No mesmo norte:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO 
DE  CONTRATO.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.  PEDIDOS  NÃO 
ANALISADOS. SENTENÇA CITRA PETITA. VIOLAÇÃO AO ART. 458 
DO CPC. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO DA 
SENTENÇA. Do princípio da congruência (art. 128 e 460 do CPC), a lide 
deve  ser  decidida  nos  limites  em  que  foi  proposta,  sob  pena  de  o 
julgamento  ficar  além,  fora  ou  aquém  do  pedido.  É  o  que 
doutrinariamente se denomina de sentença ultra, extra ou citra petita. In 
casu,  a  decisão  prolatada  omitiu-se  de  analisar  parte  dos  pedidos 
realizados por ambos os litigantes,  no atinente á rescisão do contrato. 
Decisão citra petita. Sua desconstituição para novo julgamento é medida 
que se impõe.  Matéria  de ordem pública.  Desconstituição  da sentença  de 
ofício.  Exame  de  mérito  prejudicado.  DESCONSTITUÍRAM  A 
SENTENÇA.  PREJUDICADOS  OS  RECURSOS.  UNÂNIME.  (Apelação 
Cível Nº 70031661119, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 
RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 19/07/2012). 

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. SENTENÇA 
CITRA PETITA. NULIDADE DECRETADA. A falta de manifestação do 
julgador  acerca  das  questões  deduzidas  pela  embargante  caracteriza 
sentença citra  petita,  devendo haver  sua desconstituição.  SENTENÇA 
DESCONSTITUÍDA.  PREJUDICADO  O  EXAME  DO  RECURSO. 
UNÂNIME.  (Apelação  Cível  Nº  70033512385,  Décima  Oitava  Câmara 
Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Cláudio  Augusto  Rosa  Lopes 
Nunes, Julgado em 15/12/2011). 

APELAÇÃO  CIVEL.  PROMESSA  DE  COMPRA  E 
VENDA. SENTENÇA CITRA  E  EXTRA 
PETITA. NULIDADE INSANÁVEL. Deve  haver  correlação  entre  o 
pedido e a sentença,  não podendo o juiz decidir aquém (citra ou infra 
petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado pelo 
autor,  nos  termos  do art.  460  do  CPC.  No  caso  em  comento, 
a sentença deixou  de  analisar  pedidos  veiculados  na  inicial  e  julgou 
matéria dissociada da  lide.  Dessa  feita,  a  desconstituição  do  julgado é 
medida  que  se  impõe,  porquanto  a  prestação  jurisdicional  não  foi 
esgotada,  não  podendo  esta  corte  se  manifestar  agora,  em  grau  de 
recurso, sobre matéria não apreciada na origem, por implicar supressão 
de instância,  o  que representa  afronta ao princípio do duplo grau de 
jurisdição. Apelação provida. Sentença desconstituída. Unânime. (TJRS; AC 
466964-80.2012.8.21.7000; Porto Alegre; Décima Oitava Câmara Cível; Relª 
Desª Elaine Maria Canto da Fonseca; Julg. 28/08/2014; DJERS 08/09/2014) 

Assim, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, para que 
o juízo a quo enfrente integralmente a matéria posta pela parte autora.

Por  tais  razões,  aplicando o art.  557,  §  1º-A, do CPC,  DOU 
PROVIMENTO  AOS  RECURSOS  OFICIAL  E  APELATÓRIO,  para  anular  a 
sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo  a quo,  a  fim de que outra seja 
prolatada. 
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Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

 Dr. Ricardo Vital de Almeida 
Juiz Convocado
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