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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
COM  PAGAR.  SERVIDOR  PÚBLICO  APOSENTADO.
PEDIDO  DE  APLICAÇÃO  DA  REVISÃO  GERAL  ANUAL.
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA.  ANÁLISE  DE  PLEITO
REFERENTE  À  PARIDADE  REMUNERATÓRIA.
REQUERIMENTO ESTRANHO À INICIAL. DECISUM EXTRA
PETITA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE
DE ACOLHIMENTO ATÉ MESMO DE OFÍCIO. PRINCÍPIO
DA CONGRUÊNCIA. ANULAÇÃO DO DECRETO JUDICIAL.
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA
PROLAÇÃO  DE  NOVO  DECISÓRIO.  RECURSO
PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO. UTILIZAÇÃO DO
ARTIGO 932, INCISO III, DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. 

- Considera-se extra petita a sentença que decidir sobre pedido diverso
daquilo que consta da petição inicial.

- A sentença que não enfrenta o pleito formulado na peça vestibular
deve ser desconstituída para que outra em seu lugar seja proferida, sob
pena de violar-se o duplo grau de jurisdição.

- Quando o  recurso  estiver  manifestamente  prejudicado,   poderá  o
relator não conhecê-lo, em consonância com o art. 932, inciso III, do
Novo Código de Processo Civil. 

V I S T O S.

Trata-se de apelação cível interposta por  Francisca de Sousa Morais,
desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da Comarca de Bonito de Santa Fé que,



nos autos da "Ação de Obrigação de Fazer Cumulada com Obrigação de Pagar" movida
em face do Município de Bonito de Santa Fé e do Instituto de Previdência e Assistência ao
Servidor Municipal Bonitense (IPASB), julgou improcedente o pleito autoral.

Em  suas  razões  recursais,  a  autora,  ora  recorrente,  professora
aposentada do Município de Bonito de Santa Fé, afirma que possui direito à revisão geral
anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices em relação aos servidores ativos,
conforme leciona os artigos 37 e 39 da Constituição Federal. 

Logo em seguida, proclama que "a revisão periódica, prevista no art.
37,  inc.  X da Constituição Federal  de 1988,  traduz-se em uma forma de assegurar  o
direito de irredutibilidade do salário dos servidores públicos aposentados, protegendo-os
da perda do poder aquisitivo decorrente da inflação" - fls. 164.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, acolhendo os pedidos da
exordial - fls. 161/166.

Contrarrazões ofertadas por ambos os promovidos - fls. 170/182 e fls.
192/195.

É o relatório.

DECIDO.

No caso em tela, esmiuçando a exordial, de fato, conforme relatado,
verifico que a autora ajuizou a presente ação almejando a revisão geral anual, sempre na
mesma data e sem distinção de índices em relação aos servidores ativos.

Porém,  o Magistrado de primeiro  grau de jurisdição,  ao apreciar  o
pedido  da  demandante,  o  fez  como  sendo  de  paridade  remuneratória,  senão  vejamos
trechos do decreto sentencial:

“A questão  de  fato  fulcral  é  saber  se  a  autora  (aposentada)  tem
direito à paridade com os servidores públicos ativos.
(...)
Na época da aposentadoria (18/06/2010, f.14), já vigia a alteração
realizada pela Emenda Constitucional n. º 41/2003 do  §8º do artigo
40 da CF/88, que revogou o direito à paridade entre inativos e ativos:
(...)
Destarte,  consoante o artigo 40,  §8º,  da CF/88,  a autora não tem
direito à paridade entre ativos e inativos, porque sua aposentadoria
se aperfeiçoou após a vigência da EC n. º 41/2003.” - fls. 156v e 157.

Portanto,  o  Magistrado  a  quo,  através  da  sentença,  decidiu  a  lide
totalmente fora dos limites postulados na inicial.

Ora,  é de cognição inconteste  que,  quando do julgamento do feito,
deve haver correlação entre o pedido e o decreto sentencial, sendo defeso ao juiz decidir
aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado
pela demandante, nos termos dos arts. 141 e 492, do Código de Processo Civil de 2016,
senão vejamos:



“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes,
sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito
a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492.  É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da
pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em
objeto diverso do que lhe foi demandado.
Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação
jurídica condicional.”

Sobre  o  princípio  da  correlação  ou  congruência,  comungo  com  o
entendimento firmado pelo doutrinador João Carlos Barbosa Moreira, o qual discorre a
respeito do tema em disceptação da seguinte forma1:

“(...)  Através  da  demanda,  formula  a  parte  um  pedido,  cujo  teor
determina o objeto do litígio e, conseqüentemente, 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).”

Com  efeito,  do  exame  perfunctório  do  almanaque  processual,
vislumbro que a hipótese em apreço é de decisão  extra petita, porquanto o Julgador de
primeiro grau, ao analisar o pleito exordial, o fez e fundamentou extensamente como se a
promovente tivesse requerido a paridade remuneratória com os servidores ativos, quando,
na verdade, lastreou o seu direito em relação à revisão geral anual. 

Pois  bem.  O  decisório  que  apreciou  pedido  ou  causa  de  pedir
distintos  dos  que  foram apresentados  pela  postulante  deve  ser  considerado  extra
petita por conferir provimento judicial sobre algo que não fora pleiteado ou alegado
na proemial.

Desse  modo,  incorreu  o Juízo  de  origem em  error  in  procedendo,
podendo o tribunal anular o decisum viciado, para que os autos retornem ao primeiro grau
de jurisdição, com o escopo de que aquele prolate novo decreto judicial.

A  Corte  Superior,  utilizando  dessa  linha  de  raciocínio,  já  emitiu
pronunciamento quanto à matéria em debate, in verbis:

“PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL.  INEXISTÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO.  OMISSÃO NO TRIBUNAL A QUO
NÃO SANADA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADUÇÃO DE
VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS AUSENTES NA DECISÃO
RECORRIDA.  SÚMULA  Nº  211/STJ.  JULGAMENTO  EXTRA

1 Barbosa Moreira, João Carlos. O Novo Processo Civil Brasileiro, 23ª edição, Editora Forense, Rio de 
Janeiro, 2005, p. 10.



PETITA. NULIDADE CONFIRMADA. 1. Agravo regimental contra
decisão que negou seguimento ao recurso especial da parte agravante
ante a ausência de prequestionamento, com aplicação da Súmula nº
211/STJ. 2. Acórdão a quo segundo o qual “a sentença que aprecia
pedido  diverso  do  proposto  na  inicial  configura-se  extra  petita,
impondo-se  a  sua  nulidade”.  3.  Ausência  do  necessário
prequestionamento.  Dispositivos  legais  indicados  como  afrontados
não  abordados,  em  nenhum  momento,  no  âmbito  do  aresto
hostilizado.  4.  Estabelece  a  Súmula  nº  211/STJ:  “Inadmissível
recurso especial  quanto à questão que,  a  despeito  da oposição de
embargos declaratórios, não foi apreciada pelo tribunal 'a quo'.” 5.
Caracterizado o julgamento extra petita proferido pela sentença, que
examinou  pedido  diverso  do  pleiteado  na  exordial,  há  que  ser
confirmada sua nulidade. 6. Agravo regimental não-provido.” (AgRg
no REsp 731.359/MA, Rel.  Ministro JOSÉ DELGADO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 14/06/2005, DJ 08/08/2005, p. 202)

O Tribunal  de  Justiça  Gaúcho  possui  igual  intelecto,  conforme  se
depreende de recentíssimos julgados, transcritos a seguir:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  ENERGIA  ELÉTRICA  NULIDADE  DA
SENTENÇA  POR  INCONGRUÊNCIA  COM  RELAÇÃO  AO
PEDIDO  DISPOSTO  NA  INICIAL.  A  sentença  deve  guardar
relação  com  o  que  consta  do  pedido  inicial,  sendo  vedado  ao
julgador  proferir  decisão além,  aquém ou diversa  do  pedido.  No
caso,  a  sentença  mostra-se  incongruente,  pois  o  pedido  da parte
autora  é  a  revisão  da  origem  e  a  evolução  dos  débitos  que
originaram  a  dívida  cobrada,  e  não  de  revisão  dos  encargos
contratuais pactuados. À unanimidade, desconstituiram a sentença e
determinaram a remessa dos autos ao juízo de origem.” (TJRS; AC
0330265-09.2017.8.21.7000;  Rio  Grande;  Segunda  Câmara  Cível;
Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 31/01/2018; DJERS
14/02/2018) – Destaquei!

“APELAÇÃO  CÍVEL.  LICITAÇÕES  E  CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.  EXECUÇÃO  DE  TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.  EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  SENTENÇA
EXTRA  PETITA.  DESCONSTITUIÇÃO. Celebrado  o  contrato
administrativo  n.  003/2014  (decorrente  do  processo  licitatório  n.
001/2014),  atinente  à aquisição de  escavadeira hidráulica,  restou
adimplido na sua integralidade, pelo Município de Taquari, o débito
original.  Todavia,  uma vez  não  observados  os  juros  e  a  correção
monetária no ato do pagamento, persiste um débito remanescente, o
qual fora reconhecido pelo apelante.  A sentença deve ser proferida
em consonância com os termos constantes da petição inicial, bem
como se restringir ao intentado pelas partes. Indo de encontro ao
princípio da congruência, é extra petita a sentença que homologou
acordo  inexistente,  na  medida  em  que  não  houve  acordo  ou
transação,  mas,  tão  somente,  a  concordância  acerca  dos  valores
apresentados.  Assim,  impositiva  a  desconstituição  dos  efeitos  da



sentença, com fulcro nos arts. 141 e 492 do CPC, com o regular
prosseguimento  do  feito.  SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.  APELO
PROVIDO.  (Apelação  Cível  Nº  70074479478,  Segunda  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lúcia de Fátima Cerveira,
Julgado em 25/10/2017) – Grifei.

Portanto,  mostrando-se  flagrante  o  vício  da  decisão  singular,  pois
julgou a lide fora dos limites dispostos na petição inicial, a sua anulação é medida que se
impõe.

Apenas como um plus, destaco que o trecho constante na sentença que
declarou,  "en  passant",  que  "o  artigo  37,  incisos  (Sic)  X,  da  CF/88  é  aplicável  aos
servidores públicos ativos, não aos ativos", não pode ser considerado análise do pedido ou
da  causa  de  pedir  exposta  na  peça  vestibular,  porquanto  em  nenhum  momento  fora
devidamente fundamentado nesse sentido.

Por  fim,  restando  prejudicadas  as  demais  matérias  suscitadas  pelo
apelante, compete ao relator o não conhecimento, de forma monocrática, do recurso, nos
moldes do artigo 932, inciso III, da nova Lei adjetiva Civil, senão vejamos:

“Art. 932. Incumbe ao relator:
I - dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à
produção  de  prova,  bem  como,  quando  for  o  caso,  homologar
autocomposição das partes;
II  -  apreciar  o  pedido  de  tutela  provisória  nos  recursos  e  nos
processos de competência originária do tribunal;
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não
tenha  impugnado  especificamente  os  fundamentos  da  decisão
recorrida.” (Art. 932, III, NCPC) Destaquei!

Com essas considerações, em observância ao princípio da congruência
e, reconhecendo o julgamento fora do pleito formulado na exordial, de ofício, ANULO a
sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo   a quo  , com o escopo de que este
profira outra no lugar, dessa vez, com a análise correta do caso concreto, restando
prejudicado o apelo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/2015.

P.I. Cumpra-se.

João Pessoa, 11 de maio de 2018.

                     José Ricardo Porto
                Desembargador Relator
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