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APELAÇÃO  E  RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
COBRANÇA  DE  SALÁRIOS,  TERÇO  DE  FÉRIAS  E  FGTS.
DECISÃO QUE RECONHECE PRESCRIÇÃO BIENAL DO FGTS,
ANTE A TRANSMUTAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. RECURSO.
AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTAÇÃO  RESPECTIVA.
IMPOSSIBILIDADE  DA  ANÁLISE.  NULIDADE  DECRETADA
DE  OFÍCIO.  MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.
INAPLICABILIDADE DO ART.  1.013,  §  3º,  I,  CPC.  FEITO QUE
NÃO  SE  ENCONTRA  EM  CONDIÇÕES  DE  IMEDIATO
JULGAMENTO  DO  MÉRITO.  SALUTAR  DILAÇÃO
PROBATÓRIA.  PREJUDICIALIDADE  DO  APELO  E  DO
RECURSO OFICIAL. 

Não estando o processo pronto para imediato julgamento por este
Tribunal (art. 1.013, § 3º, inciso II, do CPC/2015), deve ser anulada a
sentença e determinado o retorno dos autos ao Juízo  a quo para
instruir o processo e proceder o novo julgamento da causa.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso oficial e apelação interposta por Silvana Andrade
Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Jacaraú, nos autos
da ação ordinária  de cobrança proposta por Silvana Andrade Ferreira  em desfavor do
Município de Lagoa de Dentro.

Na  sentença,  o  Magistrado  de  piso  reconheceu  que  houve  a
transposição  do  regime  celetista  ao  regime  jurídico  único  do  Município  de  Lagoa  de
Dentro,  encontrando-se  fulminado  o  pedido  correspondente  ao  FGTS  pela  prescrição
bienal,  no  mais,  acolheu-se  o  pedido  em  parte  para  que  seja  paga  a  remuneração
correspondente ao mês de dezembro/2012, bem como terço de férias referente ao período
2011/2012,  além de honorários advocatícios em 10% sobre o valor  da condenação.  (fls.



95/98)

Apela  a  promovente,  pugnando  pela  anulação  da  Decisão,
sustentando  que  inexiste  prova  da  transmutação  do  regime  jurídico  do  Município
demandado.

Afirma que fora contratada pelo regime celetista, havendo anotação
do contrato de trabalho em sua CTPS e foi considerado a transmutação do regime, sem
que tenha prova nos autos. Neste termos, pugna pela anulação da sentença, por erro in
procedendo ou provimento da apelação para que seja julgado totalmente procedente os
termos exordiais.

Sem contrarrazões. (fl. 107)
 
Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,

deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 178, do CPC/2015. 

É o relatório que se revela essencial.

DECIDO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística em
disceptação, urge adiantar que a controvérsia submetida ao crivo desta Corte é de fácil
deslinde e não demanda maiores digressões,  porquanto a sentença objurgada deve ser
anulada. 

Analisando detidamente os autos, denota-se que a Decisão atacada se
debruçou sobre o pedido referente a cobrança de verbas referentes ao FGTS, considerando
que  houve  a  transmutação  do  regime  celetista  ao  regime  jurídico  único  da  edilidade
demandada,  reconhecendo,  dessa  forma,  que  a  promovente  está  regida  pelo  regime
jurídico do Município,  situação que,  em razão da data exposta na inicial,  aponta para
prescrição bienal para a cobrança das citadas verbas.

In  casu,  denoto  que  vários  documentos  acostados  não  permitem
observar o seu conteúdo, tampouco se observa nos autos documentação demonstrando a
transmutação do regime jurídico  do Município  e  o  seu período,  o  que impossibilita  a
análise respectiva,  inclusive do período para ser apurado a prescrição reconhecida em
primeiro grau.

 Nesse referido diapasão, não subsistem dúvidas acerca dos defeitos
em redor do provimento a quo, o qual se mostra ao arrepio da processualística pátria, em
razão de haver apreciado pedido formulado na peça vestibular,  calcado em prova não
acostada aos autos.



Ressalte-se que a parte promovente se insurge justamente quanto a
inexistência de comprovação de transmutação do regime jurídico do Município apelado.

Desse  modo,  acredito  que  é  manifestamente  nula  a  sentença
proferida pelo MM. Juízo a quo, em razão da análise de pedido baseado em documentação
não anexada aos autos, circunstância a qual afronta, manifestamente, os preceitos inscritos
nos artigos 141 e 492, do novo Código de Ritos, relativamente ao dever de correspondência
entre o pedido e a sentença, recaído sobre o douto julgador processante do feito.

Solução outra que não a nulidade do decisum não se mostra possível
in casu, mormente porque, como bem pontifica o jurista Ovídio Baptista da Silva: “...o juiz
deve  julgar  a  causa  com  base  nos  fatos  alegados  e  provados  pelas  partes,  [...]  tal
princípio vincula duplamente o juiz aos fatos alegados, impedindo-o de decidir a causa
com base em fatos que  as  partes  não hajam afirmado e  obrigando-o a  considerar  a
situação  de  fato  afirmada  por  todas  as  partes  como  verdadeira”. (Processo  de
Conhecimento. Rio de Janeiro: Forense, 2007. p. 47.)

O art.  1.013, § 3º,  inciso II,  do novo CPC estabelece que em casos
como estes a apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e, se o
processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo
o mérito.

Contudo,  a causa ainda precisa de instrução, notadamente porque
necessita  da  análise  do  vínculo  entre  a  autora  e  a  edilidade  (Discussão  acerca  da
transmutação do regime jurídico e, caso positivo, o período respectivo).

Não bastasse isso, observa-se que a documentação anexada aos autos
encontra-se ilegível, situação que corrobora a necessidade do retorno dos autos ao Juízo de
Origem para sua melhor instrução.

Por  fim,  ressalto  que,  a  declaração  de  nulidade  do  decisum é
perfeitamente  possível,  por  se  tratar  de  matéria  de  ordem  pública,  apreciável  sem  a
necessidade de arguição das partes.

Pelos motivos acima declinados,  decreto, de ofício, a nulidade da
sentença  recorrida,  não  conhecendo  do  apelo  e  do  recurso  oficial,  face  sua
prejudicialidade,  nos  termos  do que preceitua  o  art.  932,  III,  do  CPC,  e  determino  o
retorno dos autos ao Juízo a quo, devendo o processo retornar ao seu regular trâmite.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 06 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


