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APELAÇÕES CÍVEIS –  AÇÃO  DECLARATÓRIA C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER E  INDENIZAÇÃO  POR
DANOS  MORAIS E  MATERIAIS  – PROCEDÊNCIA
PARCIAL – SENTENÇA QUE SÓ ANALISOU PARTE
DOS  PEDIDOS  CONSTANTES  NA  EXORDIAL  –
JULGAMENTO  CITRA  PETITA  – NULIDADE  DO
DECISUM  – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE
ORIGEM – REEXAME E APELOS PREJUDICADOS.

Nos termos da jurisprudência desta Corte, “a sentença
que não enfrenta todos os pedidos formulados pelos
litigantes deve ser desconstituída, de modo que o Juiz
a quo aprecie as postulações constantes nos autos”1.

Vistos etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelações Cíveis
interpostas pelo  Estado da Paraíba e  por  Valdira  Gonçalves Pê contra  a
sentença  (fls.  88/93)  proferida pelo Juízo  de Direito  da  6ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital, que julgou parcialmente procedente a Ação
Declaratória  c/c  Obrigação  de  Fazer  e  Indenização  por  Danos  Morais  e
Materiais, movida pela segunda apelante contra o primeiro recorrente.

Eis a ementa do decisum vergastado:

ADMINISTRATIVO.  CONCURSO  PÚBLICO.  CANDIDATO
CLASSIFICADO  E  APROVADO  SUB  JUDICE.  PLENO
EXERCÍCIO  DA ATIVIDADE  POLICIAL.  REMUNERAÇÃO
NA CONDIÇÃO DE RECRUTA. PRETERIÇÃO INDEVIDA.
AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZO  AO  ERÁRIO.  TRABALHO
EFETIVAMENTE  PRESTADO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DO PEDIDO.

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00302120620098152003, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j.
em 25-01-2016.
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-  No caso dos autos não poderá o autor ser preterido na
forma remuneratória, em razão de estar sub judice haja vista
o atendimento regular e aprovação em todas as etapas do
certame.
- Ademais, o seu exercício funcional não acarretará prejuízo
ao  erário,  visto  que  a  remuneração  paga  terá  como
contrapartida o trabalho prestado.

Contrarrazões acostadas, respectivamente, às fls. 114/118 e 120/124.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pela negativa de conhecimento
da apelação interposta pelo Estado da Paraíba e pelo provimento parcial do apelo
manejado pela autora e da remessa necessária (fls. 136/147).

É o que basta relatar.

Decido.

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada antes
da entrada em vigor do novo CPC (Lei nº 13.105/2015), o presente julgamento
deverá ser, no que for cabível, norteado pelo Código de Processo Civil anterior
(Lei  nº  5.869/1973),  levando  em  conta,  inclusive,  as  interpretações
jurisprudenciais dadas, até então, conforme orientação emanada do Superior
Tribunal de Justiça no Enunciado Administrativo nº 2, proclamado em sessão
plenária realizada em 02 de março de 2016. Confira-se:

Enunciado Administrativo nº 02: 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. 

Feita tal pontuação, registro, de logo, que a sentença vergastada
deve ser anulada, por se mostrar citra petita (aquém do pedido).

Verifico  dos  autos  que,  na  inicial,  a parte  autora requereu  a
condenação  do  Estado  da  Paraíba a:  1) promovê-la  ao  cargo  de  soldado
engajado  (PM-02),  retroativamente  ao  tempo  em que  concluiu  o  Curso  de
Formação;  2) pagá-la  o soldo relativo ao cargo  atualmente desempenhado e
demais  gratificações  que  tiver  direito;  3) indenizá-la  pelos  danos  morais  e
perdas e danos suportados. 

 
Na sentença vergastada, o magistrado a quo julgou parcialmente

procedentes os pedidos,  porém,  da  leitura  do  decisum  observa-se  que  o
julgador  só  se  pronunciou  sobre  a  promoção  e  pagamento  do  soldo,  não
apresentando nenhuma manifestação sobre o pleito atinente ao pagamento de
gratificações e indenização por danos morais e materiais.

Em razão disso (ausência de manifestação sobre parte dos pleitos

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti                                2



Apelação Cível nº 0043919-08.2013.815.2001

exordiais:  pagamento  de  gratificações  e  indenização  por  danos  morais  e
materiais), a sentença se mostra citra petita (aquém do pedido), o que acarreta
a  nulidade  do  julgado,  a  ser  declarada  de  ofício,  conforme  os  seguintes
precedentes jurisprudenciais:

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO.
ARRENDAMENTO  MERCANTIL.  AUSÊNCIA  DE
APRECIAÇÃO DE PEDIDOS CONSTANTES NA PETIÇÃO
QUE  EMENDOU  A  EXORDIAL.  EXAME  DA  MATÉRIA
DIRETAMENTE  NESTA  CORTE.  IMPOSSIBILIDADE.
OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DO  DUPLO  GRAU  DE
JURISDIÇÃO.  DECISUM  CITRA PETITA.  NULIDADE  DE
OFÍCIO DO DECRETO JUDICIAL. RETORNO DOS AUTOS
AO JUÍZO DE ORIGEM. APELO PREJUDICADO. 
- Considera-se citra petita a sentença que deixou de decidir
sobre a integralidade dos pleitos enumerados pelas partes.
- A sentença que não enfrenta todos os pedidos formulados
pelos litigantes deve ser desconstituída, de modo que o Juiz
a quo aprecie as postulações constantes nos autos.
-  “O ordenamento jurídico pátrio  consagrou o princípio da
congruência  segundo o qual  a  decisão judicial  deverá  ter
estrita relação com as pretensões do autor estabelecidas na
inicial. Assim, é nula a sentença que deixa de analisar todos
os pedidos do autor, porquanto citra petita. (…).” […].2

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.
AUSÊNCIA  DE  APRECIA-  ÇÃO  DE  PEDIDOS
FORMULADOS NA PEÇA INAUGURAL. SENTENÇA CITRA
PETITA.  NULIDADE  RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.
NECESSIDADE  DE  PROLAÇÃO  DE  NOVA  DECISÃO.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  A  QUO.  APELO
PREJUDICADO. - É nula a sentença que deixa de analisar
todos os pleitos do autor, porquanto aquém do pedido. Em
tal hipótese, o vício pode e deve ser reconhecido de ofício.
[…].3

Com efeito, diante da necessidade de declaração de nulidade da
sentença, os autos devem retornar ao juízo de origem para a prolação de novo
decisum, o que torna o presente apelo prejudicado, possibilitando a negativa de
seguimento de  forma  monocrática,  nos  moldes  do  art.  557,  caput,  do
CPC/1973, diploma vigente à época da prolação da decisão e interposição do
recurso.

Face ao exposto,  ANULO, de ofício, a sentença vergastada, por
se mostrar  citra petita, determinado a remessa dos autos ao juízo de origem,
para  a  prolação  de  novo  decisum,  restando  prejudicados  os  apelos  e  a
remessa necessária, nos moldes do art. 557, caput, do CPC/1973. 

2  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00302120620098152003, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j.
em 25-01-2016. 

3 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00978817720128152001, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO
VALLE FILHO , j. em 20-01-2016.
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Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 05 de março de 2018.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora

G/08
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