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APELAÇÃO.  OFENSA  À  COISA  JULGADA.
INEXISTÊNCIA.  INTERPRETAÇÃO  DA
SENTENÇA  EM  CONSONÂNCIA  COM  O
PEDIDO  FORMULADO  NA  EXORDIAL.
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE VERBAS
CONTIDAS  NA  PLANILHA  DE  CÁLCULOS.
EXCESSO DE EXECUÇÃO.  VENIRE CONTRA
FACTUM  PROPRIUM. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  DE  ACOLHIMENTO  DOS
PARCIAL  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Por força da norma contida no art. 460 do Código de
Processo  Civil,  há  uma  expressa  limitação  ao
julgamento das demandas, consistente na proibição ao
juiz de proferir sentença, a favor do autor, de natureza
diversa da pedida, bem como de condenar o réu em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe
foi demandado. Trata-se do princípio da congruência,
também denominado de princípio da correlação ou da
adstrição.

- No presente caso, o recorrente, entre outros pedidos,
requereu o pagamento do salário do mês de dezembro
de 2008, sendo tal pleito atendido na sentença. Ocorre
que, no momento da execução, inseriu na planilha de
cálculos  o pagamento  do  salário  de  todo o período
laborado.  Neste  caso,  entendo  que  há  excesso  de
execução,  já  que  o  insurgente  não  pugnou  pelo
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pagamento  dos  salários  de  todos  os  meses
trabalhados.

- Em casos como o presente, impera a teoria dos atos
próprios  ou  da  proibição  do  venire  contra  factum
proprium, o qual veda que um agente, em momentos
distintos,  assuma  comportamentos  diversos  e
contraditórios  entre  si,  de  forma  a  frustrar  as
expectativas  geradas  à  parte  adversária,  agindo  em
prejuízo desta.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível interposta  por  Genilma Pereira
Hilário  contra sentença (fls.  14/16) proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Aroeiras que, nos autos dos “Embargos à Execução” ajuizados
pela ora apelante  em face do  Município de Aroeiras,  julgou parcialmente
procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Assim,  observo  que  os  cálculos  elaborados  pela
parte exequente se mostram dissociados do comando
da sentença, na medida que engloba a cobrança dos
salários referentes à totalidade do período em que a
mesma  prestou  serviço  para  a  municipalidade,
quando  na  verdade  o  executado  só  deixou  de
proceder  ao  pagamento do  salário  concernente  ao
mês de dezembro de 2008, conforme exposto às fls.
03 dos autos em apenso.
Pelo exposto, com arrimo no art. 269, I, c/c art. 743,
I, ambos do CPC, julgo parcialmente procedente os
presentes  embargos,  a  fim  de  determinar  que  a
execução se processe na forma como determinada na
sentença,  sendo  devido  à  exequente  apenas  o
pagamento  do  salário  concernente  ao  mês  de
dezembro de 2008” (fls. 15).

Em suas razões, a recorrente aduz que a decisão transitada em
julgado reconheceu o seu direito a percepção das diferenças do salário mínimo
nacional e dos salários não pagos relativo a todo o período laborado (2005 a
2008) e que o reconhecimento do excesso à execução, limitando a condenação
ao pagamento do mês de dezembro de 2008, viola a coisa julgada. Ao final,
pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  “reformar  decisão  dos  embargos  à
execução para que prevaleça o período dos salários cobrados com o direito
da obreira/apelante obter  as salariais  e  salário de dez/2008,  mais  os 13º
salários  dos  anos  2005,  2006,  2007  e  2008  –  com as  devidas  correções
legais,  conforme  constou  da decisão de  primeiro  grau no processo  de  nº
0000303-53.2009.815.0471)” (fls. 25).
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Contrarrazões apresentadas (fls. 30/32).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória,  ante  a
inexistência de interesse público que justifique a intervenção ministerial (fls.
36/40).

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  do
apelo, passando à análise de seus argumentos recursais.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a ação principal trata-se de
“Ação de Cobrança” ajuizada por Genilma Pereira Hilário, ora apelante, em
face  do  Município  de  Aroeiras,  cujo  pedido  limitou-se  expressamente  à
exigência de “a) aviso prévio, b) 13º salário de 2005/2006/2007/2008 c) férias
em dobro – 2005/2006 e 2006/2007, d) férias simples, e) 8% do FGTS de todo
período,  f)  40% FGTS sobre  item e,  g)  multa  de  art.  477 §8º  da  CLT,  h)
SALÁRIO  RETIDO  DEZ.  2008,  i)  Liberação  de  Seguro  Desemprego
(indenização ou obrigação de fazer) 5 parcelas de R$415,00 – Res. 388, inc.
III,  art.  1º/Fundamento  legal  lei  7.998/1990,  Lei  8.900/1994,  j)  diferença
salarial, k) assinatura e baixa na CTPS, período de 05/01/2005 a 31/12/2008 e
l) salário família – 02 filhos”.

Fazendo a  entrega  da  prestação jurisdicional,  naqueles  autos
(processo  nº  0000303-53.2009.815.0471),  o  Magistrado  primevo  julgou
procedente apenas o pedido relativo à cobrança do salário inadimplido durante
o  período trabalhado (2005  a 2008),  conforme se  infere  do dispositivo  da
sentença constante às fls. 42 daquele caderno processual.

Diante da ausência de interposição de recurso voluntário pelas
partes, foi certificado o trânsito em julgado da decisão, passando o feito à fase
executória, ao que foram opostos os presentes embargos pelo Município de
Aroeiras, acolhidos parcialmente pelo Magistrado a quo, que assim consignou
em sua fundamentação:

“Assim,  observo  que  os  cálculos  elaborados  pela
parte exequente se mostram dissociados do comando
da sentença, na medida que engloba a cobrança dos
salários referentes à totalidade do período em que a
mesma  prestou  serviço  para  a  municipalidade,
quando  na  verdade  o  executado  só  deixou  de
proceder  ao  pagamento do  salário  concernente  ao
mês de dezembro de 2008, conforme exposto às fls.
03 dos autos em apenso”.
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Pois bem. Passado o breve relato, impende consignar que, em
que pesem os argumentos sustentados pela recorrente, não vislumbro retoques
a serem feitos na decisão objurgada, como passo a explanar.

O  magistrado  de  primeiro  grau,  ao  julgar  os  embargos  à
execução apresentados pelo Município de Aroeiras, deu parcial procedência
aos  argumentos  defensivos,  reconhecendo  a  existência  de  excesso  na
execução, uma vez que foi deferido no feito de conhecimento o pagamento
dos salários inadimplidos durante o período trabalhado (anos de 2005 a 2008),
o que corresponde ao salário do mês de dezembro de 2008, valor que, sendo
inferior ao salário mínimo, este deveria ser usado como base de cálculo para o
pagamento.

Ocorre que, quando da execução de sentença, foi requerido pela
parte  autora  o  pagamento  do  montante  de  R$32.897,61)  trinta  e  dois  mil,
oitocentos e noventa e sete reais e sessenta e um centavos), sendo explanado
na impugnação aos embargos (fls. 10/13), que o valor corresponde aos salários
mínimos da época trabalhada, acrescidos de juros de mora de 0,5% (cinco por
cento)  ao  mês,  cobrança  esta  que,  flagrantemente,  destoa  do  que  foi
estabelecido na sentença da ação principal.

Como é  cediço,  por  força  da  norma contida  no  art.  460  do
Código  de  Processo  Civil,  há  uma  expressa  limitação  ao  julgamento  das
demandas, consistente na proibição ao juiz de proferir sentença, a favor do
autor,  de  natureza  diversa  da  pedida,  bem  como  de  condenar  o  réu  em
quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Trata-se
do princípio da congruência, também denominado de princípio da correlação
ou da adstrição.

O princípio da congruência, porém, não tem caráter absoluto,
havendo exceções, como nas hipóteses de pedidos implícitos, de aplicação do
princípio da fungibilidade a determinadas espécies procedimentais (a exemplo
das ações possessórias e cautelares), bem como de demandas que tenham por
objeto uma obrigação de fazer ou não fazer (sendo admitida tutela diversa da
requerida,  porém,  que  gere  um  resultado  prático  equivalente  ao
adimplemento).

Sob uma releitura constitucional do processo civil, observa-se
que a rigidez de burocráticas interpretações perde espaço para uma apreciação
equitativa das normas contidas nos dispositivos legais. Assim, dentro da seara
do  princípio  da  congruência,  verifica-se  que  a  doutrina  e  jurisprudência
contemporâneas tendem a visualizar o pedido e a limitação de acordo não só
com  a  literalidade  de  seu  “capítulo”  próprio  da  peça  processual,  mas
especialmente com o cotejo entre os requerimentos expressos em tal título e a
própria causa de pedir, de forma a se chegar a uma conclusão acerca de sua
real extensão. Esse “alargamento” do conceito processual de “pedido” deve ser
limitado pela correspondência com os princípios do contraditório, da ampla
defesa e do devido processo legal.

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  possui
entendimento consolidado quanto à circunstância de que os pedidos do autor
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são os expressos na parte final da petição, bem como aqueles que surgem de
uma  interpretação  lógico-sistemática  de  sua  fundamentação.  A propósito,
confira-se o julgado:

“RECURSO  ESPECIAL  -  NEGATIVA  DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - INOCORRÊNCIA -
AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO -
INTERESSE  DE  AGIR  -  RECONHECIMENTO  -
RECURSO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam-se no
instrumento  processual  destinado à  eliminação,  do
julgado embargado, de contradição, obscuridade ou
omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha
pelo  Tribunal,  não  se  prestando  para  promover  a
reapreciação do julgado.
2.  Os  pedidos  do  autor  são  os  expressamente
constantes  do  corpo  ou  da  parte  final  da  petição
inicial,  bem como  aqueles  assim identificados  em
razão de uma interpretação lógico-sistêmica da sua
fundamentação.
3. Para a plena configuração do interesse de agir, a
ação eleita pela parte autora deve mostrar-se, além
de necessária à obtenção dobem da vida pleiteado na
petição inicial, também adequada ao fim colimado,
presentes in casu.
4. Recurso provido”.
(STJ,  REsp  1120631  RJ  2009/0095938-0,  Terceira
Turma,  Ministro Massami Uyeda,  DJe 01/02/2012).
(grifo nosso).

In  casu,  observa-se  que,  não  obstante  tenha  sido  requerido
expressamente pelo próprio autor a condenação da Edilidade ao pagamento do
salário relativo ao mês de dezembro de 2008, admitindo apenas este  como
inadimplido, pedido que foi deferido pelo Magistrado primevo, pleiteia a parte
autora em sede de execução de sentença, a obtenção de valores superiores,
relativos a verbas diversas, não abarcados pela decisão objurgada.

Conforme consignado pelo Juízo  a quo,  ao analisar e acolher
parcialmente  os  embargos  ora  analisados,  em  atenção  ao  princípio  da
congruência,  não  há  que  se  falar  no  processo  de  execução  em  diferenças
salariais, visto que este pleito foi indeferido na sentença principal. Destarte,
tampouco há que se falar em violação a coisa julgada.

Ademais, em casos como o presente, impera a teoria dos atos
próprios ou da proibição do venire contra factum proprium, o qual veda que
um  agente,  em  momentos  distintos,  assuma  comportamentos  diversos  e
contraditórios  entre  si,  de  forma a  frustrar  as  expectativas  geradas  à  parte
adversária, agindo em prejuízo desta.

A  propósito,  Gladston  Mamede  exterioriza  esclarecedores
ensinamentos sobre o tema:
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“O comportamento contraditório não é probo, nem
revela boa-fé, em termos objetivos (independente do
dolo)  ou  subjetivos  (considerado  o  desiderato  do
agente).  Por  isso  não  se  permite  que  a  parte  aja
contra  ato  seu,  anterior,  procurando  beneficiar-se
ilegitimamente  do  que  fez,  adotando  postura
incompatível, paradoxal, com a ação anterior. (...) a
ação que se sustenta na contradição, na incoerência,
é ilícita,  na medida em que enreda o negócio num
paradoxo  que  vitimaria  a  parte  contrária  e
beneficiaria aquele que, juridicamente, é responsável
pelo  que  se  fez  ou  deixou  de  fazer.”  (MAMEDE,
Gladston. Direito empresarial brasileiro. v. 5: Teoria
Geral dos Contratos. São Paulo: Atlas, 2010. p. 83-
85).

Além do mais, como é cediço, o princípio da boa-fé objetiva
impede que  a  parte  tenha comportamentos contraditórios  durante  a  relação
processual, motivo pelo qual a pretensão da recorrente igualmente esbarra na
vedação do comportamento contraditório.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  ao
recurso apelatório, mantendo integralmente a sentença atacada.    

É COMO VOTO.

 Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de
Justiça. Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,06 de março de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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