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REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  SENTENÇA  QUE
ENFRENTA  APENAS  PARTE  DOS  PEDIDOS.  QUESTÕES
REFERENTES AO PERÍODO ANTERIOR À INSTITUIÇÃO DE
REGIME  JURÍDICO  ESTATUTÁRIO  NÃO  CONHECIDAS.
SUPOSTA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. CONFLITO
DE COMPETÊNCIA, QUANTO A TAIS PONTOS, SUSCITADO
NO  STJ.  DECISÃO  QUE  APONTA  A  COMPETÊNCIA  DA
JUSTIÇA COMUM. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO
A  TODOS  OS  PEDIDOS.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
NULIDADE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. CPC, ART. 128 E 460.
PREJUDICADO  O  RECUROS  VOLUNTÁRIO.  CPC,  ART.  557,
CAPUT.

 Decidindo o STJ pela competência da Justiça Comum para
julgar os pedidos referentes  ao período anterior  à instituição do
regime jurídico próprio para os servidores públicos do município,
é nula a sentença que conheceu dos pedidos posteriores à alegada
mudança de regime, por infração aos arts.  128 e 460, do CPC. O
autor  fixa  os  limites  da  lide  na  petição  inicial,  cabendo  ao
magistrado decidir a demanda de acordo com as balizas ali fixadas.
Isto importa dizer que é vedado ao juiz proferir decisão acima, fora
ou aquém do pedido. Concretizada tal hipótese, a sentença estará
viciada  por  ser  ultra,  extra  ou  citra  petita,  respectivamente.  A
decisão que decide aquém do pedido é passível de nulidade e não
de simples reforma, sob pena de supressão de instância. Nulidade
reconhecida de ofício, causando a prejudicialidade dos recursos e a
consequente negativa de seguimento (caput do art. 557 do CPC).



Trata-se de remessa oficial e apelação interpostos pelo Município de
Fagundes contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado nos
autos ação ordinária de cobrança ajuizada por Cláudia Niedes da Silva Sousa em desfavor
do ora recorrente.

Na  sentença,  a  magistrada  não  conheceu  de  parte  dos  pedidos,
alegando incompetência para tanto, uma vez que seriam relativos a período em que a
parte estava regida pelo vínculo celetista. Por esta razão, suscitou conflito de competência
quanto a este aspecto, apontando como competente a Justiça Laboral. No mais, condenou
a Edilidade a pagar o valor relativo ao 13º salário integral dos anos de 2008 e 2009 e férias
proporcionais  não  gozadas,  mais  terço  constitucional,  de  forma  simples,  do  período
aquisitivo 2008/2009, com correção monetária, além de honorários advocatícios à base de
15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da  condenação.  Ao  final,  suscitou  conflito  de
competência quanto às verbas de ordem trabalhista.

Em suas razões, o Município alega, exclusivamente, que a recorrida
não logrou demonstrar os fatos constitutivos de seu direito,  sustentando que caberia à
mesma a prova das alegações, não estando estas comprovadas nos autos. Ao final, pede o
provimento do recurso  para reformar a sentença e  julgar  improcedente o pedido.  (fls.
170/175)

Intimada, a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

O conflito de competência foi julgado pelo STJ, apontando a Justiça
Comum como competente para julgar os pedidos relativos ao período anterior ao regime
estatutário.

É o relatório. Decido.

Compulsando-se a decisão recorrida e o acórdão prolatado pelo STJ
nos autos do conflito de competência provocado pela magistrada sentenciante, penso que
a sentença está eivada de nulidade.

Conforme  já  restou  narrado  no  relatório,  limitou-se  a  sentença  a
examinar  apenas  parte  dos  pedidos  formulados  pela  autora,  uma  vez  que,  segundo
entendeu a magistrada, não possuía competência para conhecer dos pedidos inerentes ao
período anterior à passagem da vinculação celetista para o regime estatutário. Em sede de
conflito de competência levantado pela própria magistrada, o STJ apontou a competência
daquele juízo para o exame de toda a lide, a teor do que se observa na cópia da decisão de
fl. 208/2010.

Como  se  sabe,  o  autor  fixa  os  limites  da  lide  na  petição  inicial,



cabendo  ao  magistrado  decidir  a  demanda  de  acordo  com as  balizas  ali  fixadas.  Isto
importa dizer que é vedado ao juiz proferir decisão acima,  fora ou aquém do pedido.
Concretizada tal hipótese,  a sentença estará viciada por ser ultra,  extra ou citra petita,
respectivamente.

Corroborando  tal  entendimento,  colaciono  precedente  da  Corte
Superior de Justiça, que se amolda ao caso vertente:

 “[...]. 1. De acordo com o disposto nos arts. 128 e 460 do CPC, o juiz
deve se restringir aos limites da causa, fixados pelo autor na inicial,
sob pena de nulidade por julgamento citra, ultra ou extra petita.
[…].”1 

“[...] 1. Considera-se citra petita a sentença que não aborda todos os
pedidos  feitos  pelo  autor.  2.  Na  hipótese  dos  autos,  havendo
julgamento  aquém  do  pedido,  correto  o  encaminhamento  dado
pelo Tribunal de origem de anular a sentença para que outra seja
proferida [...]”.2 

Neste  cenário,  ao  enfrentar  apenas  uma  parte  dos  pedidos
formulados  na  inicial,  declinando  da  competência  quanto  aos  demais,  a  magistrada
incorreu em  error in procedendo, prolatando sentença citra petita, sujeita à declaração de
nulidade, de ofício, por esta Corte, por violar os arts. 126 e 460, do CPC.

Expostas estas considerações,  de ofício3,  anulo a sentença atacada,
determinando o retorno dos autos ao primeiro grau, a fim de que a magistrada enfrente,
integralmente, os pedidos formulados pela parte autora. Prejudicadas as demais questões
ventiladas no recurso voluntário.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 02 de setembro de 2014.

        Miguel de Britto Lyra Filho
                 Juiz Convocado
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