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Acórdão
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–  Cuité.
RELATORA : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE01 : Município de Cuité       
PROCURADOR : Pedro Filype Pessoa
APELANTE 02 : Cosma Lima da Silva 
ADVOGADO(S) : Marcos Antônio Inácio da Silva (OAB/PB Nº4007 )
APELADO : os mesmos         

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAS.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  PEDIDOS. ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE,  INDENIZAÇÃO  REFERENTE AO  PIS,
DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E  FÉRIAS,
ACOMPANHADAS  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
APRECIAÇÃO  DO  RECURSO  À  LUZ  DO  CPC/1973.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO Nº. 2/STJ. NULIDADE DA
SENTENÇA  CITRAPETITA.  CAUSA  MADURA  PARA
JULGAMENTO.  INOCORRÊNCIA.  RETORNO  DOS
AUTOS. NECESSIDADE. PREJUDICADOS OS APELOS E
A REMESSA NECESSÁRIA. 

Aplicável aos autos o teor do Enunciado Administrativo nº 02
do  STJ, segundo  o  qual  “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.”

É nula a sentença que julga aquém dos lindes traçados pelo
autor  da  demanda,  deixando  de  apreciar  os  pedidos
realizados em cumulação simples e, assim, violando os arts.
459 e 460, ambos do CPC/1973. 

Impossível a aplicação do art. 515, § 3º, do CPC/1973, pois
a  causa  não  versa  sobre  questão  unicamente  de  direito,
pelo contrário, é imprescindível a interpretação dos fatos e
das provas acostadas.
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Ante  a  declaração  de  nulidade,  imperioso  o  retorno  dos
autos ao Juízo de origem para prolação de sentença atenta
às  nuances  do  caso  concreto,  restando a  remessa
necessária e os Apelos prejudicados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba,  por  unanimidade,  ANULAR  A  SENTENÇA  E  JULGAR
PREJUDICADO AMBOS OS RECURSOS.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações Cíveis interpostas pelo  Município  de
Cuité  e  por  Cosma  Lima  da  Silva,  respectivamente, contra  sentença
proferida pelo Juízo da  1ª Vara  da  Comarca de  Cuité nos autos da Ação de
Cobrança ajuizada pelo apelante em face do Município de Cuité.

Sentenciando, fls.  332/335-verso, o magistrado de primeiro grau
reconheceu a prescrição de todas as verbas anteriores a 26 de novembro de
2003 e julgou procedente em parte o pedido, condenando o Município de Cuité
a pagar a promovente o adicional de insalubridade no percentual de 20% do
seu salário base, a partir de 26 de novembro de 2003, com incidência reflexa
nas férias acrescidas de 1/3 e décimo terceiro salário. 

Nas razões do  primeiro  apelo,  o  Município de Cuité pugna pelo
provimento do recurso com base nos argumentos seguintes: 

a)  a  apelada  inicialmente  foi  aprovada  em  processo  seletivo,
sendo tal regime modificado em 14/02/2007, como a edição da MP 01/2007,
passando  a  ter  abarcada  pelo  regime  jurídico  dos  servidores  públicos  do
Município de Cuité. Por isso, não há que se falar em pagamento de verbas
eminentemente  trabalhistas,  sendo  reconhecida  a  prescrição  bienal  pela
sentença da Justiça laboral, às fls. 93/94.

b) no período posterior a 01/02/2007, também não há que se falar
em recolhimento de FGTS, pois a apelada já estava incluída no regime jurídico-
administrativo do Município. 

Por  fim,  requer  a  reforma  da  sentença  para  que  seja  julgado
totalmente improcedente os pedidos autorais, inclusive quanto ao FGTS, ante a
fundamentação supra. 

Contrarrazões  ofertadas,  pugnando  pelo  desprovimento  do
recurso, fl. 432/434.

A segunda apelante, fls. 419/423, Cosma Lima da Silva, requer
sejam julgados totalmente procedentes os pedidos para condenar o Município
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio (20%) de todo o
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período  trabalhado,  bem  como  os  reflexos  nos  13º  e  férias,  além  da
indenização pelo não recolhimento do PIS/PASEP e das férias acrescidas do
terço  constitucional  e  13º não  adimplidos  pelo  réu.  Para  tanto,  requer  a
aplicação  da  Lei  Municipal  nº  281/92  c/c  a  NR  15  do  MTE.  Prequestiona
diversos artigos da constituição e de várias Leis federais, fl. 422-verso. 

Contrarrazões  ofertadas,  fls.  425/431,  pugnando  pelo
desprovimento do recurso.

A Douta  Procuradoria  de  Justiça,  fls.  442/451, opinou  pelo
provimento  da  apelação  interposta  pelo  Município  de  Cuité  e  o  provimento
parcial do recurso interposto pela promovente, reformando-se a sentença para
conceder as verbas requeridas a título de décimo terceiro salário e férias  e
negar o direito ao adicional de insalubridade por ausência de lei específica. 

VOTO

O tema central recai sobre o pagamento de verbas remuneratórias
relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,  adicional de
insalubridade, indenização pelo não recolhimento do PIS, férias acrescidas do
terço constitucional e décimo terceiro salário por todo o período não prescrito.

Consta dos autos que, a  autora ingressou no quadro de pessoal
do  Município  de  Cuité contratada sob  o  regime  celetista,  sendo-lhe
transmudado o vínculo de celetista para estatutário, por força de Lei Municipal.

Esclareço, inicialmente, que, como a sentença foi publicada antes
da  entrada  em  vigor  do  novo  CPC  em  18  de  março  de  2016 (Lei  nº
13.105/2015),  o  presente  julgamento  deverá  ser  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. 

Feito esse registro, consigno que a sentença de fls. 332/335-
verso, é citrapetita, por não ter apreciado o pedido de férias acrescidas do
terço constitucional e 13º considerados  não adimplidos pela autora, fls.
10, limitando-se a julgar os pedidos de adicional de insalubridade, bem
como de indenização referente ao PIS e ao FGTS.

Eis a posição do STJ sobre o tema:

Desa. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
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PROCESSUAL  CIVIL.  SENTENÇA  CITRA  PETITA.
POSSIBILIDADE  DE ANULAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO.
ART.  535  DO  CPC.  VIOLAÇÃO.  OCORRÊNCIA.  MATÉRIA
RELEVANTE.  RETORNO  DOS  AUTOS  AO  TRIBUNAL  DE
ORIGEM.
1.  Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal  de
origem, que não analisou a alegação de julgamento infra petita
do juízo de primeiro grau, em virtude de a primeira instância
não ter analisado o pedido de repetição do indébito realizado
pelo ora recorrente.
2. O órgão julgador, ainda que provocado, não se pronunciou a
respeito  da  ocorrência  de  julgamento  infra  petita  e  sobre  a
possibilidade  de  reconhecimento  de  ofício.  Tal  questão  é
relevante,  haja vista o entendimento do Superior  Tribunal  de
Justiça no sentido de que "(...)  A nulidade da sentença citra
petita  pode ser  decretada de ofício  pelo Tribunal  de origem,
sendo  desnecessária  a  prévia  oposição  dos  Embargos  de
Declaração. (...)" (AgRg no REsp 437.877/DF, Rel. Min. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJe 9.3.2009).
3. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no
sentido  de  que,  na  hipótese  de  a  sentença  não  ter
apreciado  todos  os  pedidos  formulados  pelos  autores,
caracterizando julgamento citra petita, ou de dar solução
diversa da pretensão deduzida na exordial, pode o Tribunal
a  quo  anulá-la  de  ofício,  determinando  que  outra  seja
proferida.
4.  É  cediço  o  entendimento  de  que  a  solução  integral  da
controvérsia,  com  fundamento  suficiente,  não  caracteriza
ofensa  ao  art.  535  do  CPC e  que  o  juiz  não  é  obrigado  a
rebater todos os argumentos aduzidos pelas partes. Por outro
lado, o juiz não pode deixar de conhecer de matéria relevante
ao deslinde da questão, mormente quando sua decisão não é
suficiente  para  refutar  a  tese  aduzida  que,  portanto,  não
abrange toda a controvérsia.
Reconhece-se, portanto, a existência de omissão no acórdão
impugnado e, por conseguinte, a ofensa ao art. 535 do CPC 5.
Recurso  Especial  a  que  se  dá  parcial  provimento,  a  fim  de
anular  o  v.  aresto  proferido  nos  Embargos  de  Declaração e
determinar o retorno dos autos ao Egrégio Tribunal de origem
para que profira novo julgamento e aborde a matéria omitida.
(REsp  1447514/PR,  Rel.  Ministro  HERMAN  BENJAMIN,
SEGUNDA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 16/10/2017)

Violados, portanto, os arts. 459 e 460, ambos do CPC/1973.

Por fim, ressalto que é impossível a aplicação do art. 515, § 3º, do
CPC/1973, pois a causa não versa sobre questão unicamente de direito, pelo
contrário, é imprescindível a interpretação dos fatos e das provas acostadas,
mormente porque se encontra no cerne da discussão a controvérsia  sobre a
existência ou não de pagamento regular das quantias citadas.

Ante  o  exposto,  anulo  a  sentença  de fls.  332/335-verso,
determinando  o  retorno  dos  autos  para  instrução/  julgamento.
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Prejudicados os Apelos e a Remessa Necessária.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do Relator, eminente Dr.  Tércio Chaves de Moura (Juiz
convocado,  com jurisdição limitada, para substituir  a Desa. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos
Santos. Presente à sessão a Exmª. Drª. Janete Maria Ismael da Costa Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 22 de
maio de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/06
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