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PROCESSO Nº TST-RR-12131-83.2016.5.18.0013  

  

A C Ó R D Ã O  

(5ª Turma)  

GMDAR/MFD/LPLM    

  

I - AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM 

RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA REGIDO 

PELA LEI 13.015/2014. LIMITAÇÃO DOS 

VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO 

DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA 

PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO  

TRABALHISTA. Hipótese em que o 

Tribunal Regional determinou que os 

valores objeto da condenação devem ser 

apurados em liquidação por cálculos, 

não sujeitos à limitação dos valores 

constantes da inicial. Visando 

prevenir possível violação dos 

artigos 141 e 492 do CPC/2015, impõe-

se o provimento do agravo. Agravo 

provido.  

  

II - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO 

DE REVISTA DA RECLAMADA REGIDO PELA 

LEI 13.015/2014. LIMITAÇÃO DOS 

VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO 

DE  

SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA 

PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO  

TRABALHISTA.  Hipótese em que o 

Tribunal Regional determinou que os 

valores objeto da condenação devem ser 

apurados em liquidação por cálculos, 

não sujeitos à limitação dos valores 

constantes da inicial. Visando 

prevenir possível violação dos 

artigos 141 e 492 do CPC/2015, impõe-

se o provimento do agravo de 

instrumento. Agravo de instrumento 

provido.  
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III - RECURSO DE REVISTA DA 

RECLAMADA REGIDO PELA LEI 

13.015/2014. LIMITAÇÃO DOS VALORES A 

SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA 

PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA. O Tribunal Regional 

afastou o pleito de limitação da 

condenação aos valores do pedido, sob 

o fundamento de que “o valor dos 

pedidos pode ser fixado com base na 

estimativa das parcelas pleiteadas, o 

que é feito não apenas nas ações 

sujeitas ao rito sumaríssimo, mas, 

também, nas de rito sumário (Lei nº 

5.584/70, art. 2º, § 2º) e naquelas 

sujeitas ao procedimento ordinário da 

CLT”. Consignou que “De fato, somente 

depois de feita a estimativa do valor 

pleiteado é que se conhecerá o 

montante do pedido, o que determinará 

o rito a ser seguido. Determinou, 

assim, que os valores objeto da 

condenação devem ser apurados em 

liquidação por cálculos, não sujeitos 

à limitação dos valores constantes da 

inicial. Ocorre que o entendimento 

desta Corte é no sentido de que, 

havendo pedido líquido e certo na 

petição inicial, a condenação limita-

se ao quantum especificado, sob pena 

de violação dos arts. 141 e 492 do 

CPC/15 (128 e 460 do CPC/73). 

Julgados. Recurso de revista 

conhecido e provido.  

  

  

Vistos, relatados e discutidos estes autos de 

Recurso  

de Revista n° TST-RR-12131-83.2016.5.18.0013, em que é Recorrente 

AMBEV S.A. e Recorrido ____________.  
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A Reclamada interpõe agravo, em face da decisão às 

fls. 1320/1324, mediante a qual foi negado provimento ao seu agravo 

de instrumento.  

Houve apresentação de contrarrazões às 

fls.1351/1375.  

É o relatório.  

  

V O T O  

  

I-AGRAVO DA RECLAMADA  

  

1. CONHECIMENTO  

  

O agravo é tempestivo e subscrito por advogado  

habilitado.  

CONHEÇO.  

  

2. MÉRITO  

  

Eis os termos da decisão agravada:  

  

(...) Trata-se de agravos de instrumento interpostos em face da decisão 

do Tribunal Regional, mediante a qual foi denegado seguimento aos recursos 

de revista.  

As partes procuram demonstrar a satisfação dos pressupostos para o 

processamento dos recursos obstados.  

Houve apresentação de contrarrazões, sendo dispensada a remessa dos 

autos ao Ministério Público do Trabalho, na forma regimental.  

Assim resumida a espécie, profiro a seguinte decisão, com fundamento 

no artigo 932, III e IV, do CPC/2015.  

Observo, inicialmente, que os recursos são tempestivos e regulares.  

Registro, ainda, que se trata de agravos de instrumento com o objetivo 

de viabilizar o processamento de recursos de revista interpostos em face de 

decisão publicada na vigência da Lei 13.015/2014.  
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O Tribunal Regional negou seguimento aos recursos de revista das 

partes, por entender não configuradas as hipóteses de cabimento previstas no 

artigo 896 da CLT. Eis os termos da decisão:  

   

(...)  

PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS  

Tempestivo o recurso (publicação em 16/08/2017 - fl. 944; 

recurso apresentado em 24/08/2017 - fl. 935).   

Regular a representação processual (fls. 152/156).  

Satisfeito o preparo (fls. 703, 786/787 e 943).  

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / 

ATOS PROCESSUAIS / NULIDADE / JULGAMENTO 

EXTRA/ULTRA/CITRA PETITA.  

Alegação(ões):  

- violação do artigo 5º, LIV , da Constituição Federal.  

- violação dos artigos 141 e 492 do CPC .  

A Turma Julgadora concluiu que não configura julgamento 

ultra petita a condenação em montante diverso daquele liquidado 

na inicial, a ser apurado em liquidação por cálculos, servindo a 

liquidação contida na inicial para possibilitar uma estimativa dos 

valores e determinar o rito, entendimento que não viola a 

literalidade dos preceitos legais indigitados. Por outro lado, no 

caso, qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da Carta Magna 

apenas poderia ser cogitada pela via reflexa, o que não se 

coaduna com o caráter extraordinário do Recurso de Revista 

(artigo 896, "c", da CLT).  

CONCLUSÃO  

DENEGO seguimento ao recurso de revista.  

Recurso de: ____________ PRESSUPOSTOS 

EXTRÍNSECOS  

Tempestivo o recurso (publicação em 25/09/2017 - fl.  

1135; recurso apresentado em 02/10/2017 - fl. 973).   

Regular a representação processual (fl. 3).  

Custas processuais pela Reclamada (fl. 703).  

PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E 

BENEFÍCIOS / GRATIFICAÇÕES / GRATIFICAÇÃO DE 

FUNÇÃO.  

Alegação(ões):  
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- violação do artigo 62, IIº, da CLT .- divergência 

jurisprudencial.  

O posicionamento regional sobre a matéria está em 

consonância com a realidade fática extraída dos autos e com a 

legislação pertinente ao caso, tendo a Turma consignado que "o 

art. 62 da CLT não assegura o direito a uma gratificação de 40% 

a todo empregado que exerça cargo de gestão. O que o parágrafo 

único do art. 62 diz é que, havendo a gratificação, esta também 

deve ser levada em conta para a verificação do acréscimo salarial 

necessário para que o exercente de cargo de confiança deixe de 

se sujeitar ao regime previsto no capítulo celetista sobre a 

duração do trabalho" e que o reclamante recebia 40% a mais. 

Nesse contexto, não se vislumbra ofensa à literalidade do artigo 

62, II, da CLT.  

Arestos provenientes de Turmas do TST, órgãos não 

elencados na alínea "a" do artigo 896 da CLT, não se prestma ao 

fim colimado.  

Os demais paradigmas revelam-se inespecíficos, visto que 

não retratam tese divergente em torno de situação fática idêntica 

(Súmula 296/TST).  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / 

PENALIDADES PROCESSUAIS / MULTA POR ED 

PROTELATÓRIOS.  

Alegação(ões):  

- violação do artigo 5º, LV, da Constituição Federal.  

- violação dos artigos 897-A da CLT, 489, § 1º, IV, e 

1026, § 1º, do CPC.  

- divergência jurisprudencial.   

A Turma julgadora condenou o ora recorrente ao 

pagamento de multa por considerar que inexistia qualquer vício 

a ser sanado e que a sua pretensão, nos embargos de declaração, 

era unicamente de rediscutir a decisão, o que revelou a 

inadequação da via escolhida e o intuito protelatório dos 

embargos opostos. Nesse contexto, não cabe cogitar de afronta 

direta ao permissivo constitucional indigitado nem ligada à 

literalidade dos dispositivos legais apontados.  

Quanto à alegação de divergência jurisprudencial, somente 

serão analisados os arestos provenientes de órgão elencados na 

alínea "a" do artigo 896 da CLT, com indicação da fonte oficial 

de publicação ou de repositório autorizado de jurisprudência 

(Súmula 337/I/TST).Os julgados dignos de confronto revelam-se 

inespecíficos, visto que não retratam teses divergentes em torno 

de situação fática idêntica àquela em exame (Súmula 296/TST).  

CONCLUSÃO  

DENEGO seguimento ao recurso de revista. (...).  
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(fls.1140/1142)  

  

Como se sabe, a intervenção deste Tribunal Superior do Trabalho 

apenas se legitima quando há demonstração clara e objetiva da presença de 

interesse público na resolução da disputa, o que é evidenciado por uma das 

seguintes situações jurídicas: transgressão direta e literal à ordem jurídica 

(leis federais e Constituição) e dissenso jurisprudencial (entre TRTs, entre 

TRT e a SDI/TST, contrariedade a Súmulas do TST e Súmulas Vinculantes 

do STF).  

Em que pese os presentes recursos não sejam regidos pela Lei 

13.467/2017, o fato é que com o advento da referida legislação, o caráter 

excepcional da jurisdição prestada pelo TST foi uma vez mais remarcado 

com a regulamentação do pressuposto recursal da transcendência, segundo o 

qual a admissibilidade do recurso de revista depende da relevância ou 

expressão das questões jurídicas suscitadas, considerados os seus reflexos 

gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica (CLT, art. 896-A).  

O simples descontentamento das partes com o teor da decisão judicial 

não basta para viabilizar o acesso a mais uma instância jurisdicional.  

Muito embora a crise de efetividade do sistema judicial brasileiro 

venha sendo combatida há vários anos por meio de reformas legislativas e 

políticas de gestão delineadas a partir do Conselho Nacional de Justiça 

(CNJ), é fato que o principal aspecto a ser enfrentado envolve os recursos 

protelatórios, que apenas consomem valioso tempo e recurso das próprias 

partes e do Estado.  

O direito constitucional de acesso à Justiça (CF, art. 5º, XXXV) não 

autoriza o percurso de todos os graus de jurisdição fora das hipóteses 

legalmente previstas (CF, art. 5º, LIV). Se o debate se esgotou de modo 

regular na esfera ordinária de jurisdição, proferidas as decisões de forma 

exauriente e fundamentada (CF, art. 93, IX) e sem que tenham sido 

vulneradas as garantias processuais fundamentais dos litigantes, à parte 

sucumbente cabe conformar-se com o resultado proposto, não lhe sendo 

lícito postergar, indevidamente, o trânsito em julgado da última decisão 

proferida, com a interposição sucessiva das várias espécies recursais 

previstas em lei.  
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No caso presente, as razões apresentadas pelas partes agravantes não 

são capazes de justificar a reforma da decisão agravada, viabilizando o 

processamento regular dos recursos de revista denegados.  

Foram examinadas, detida e objetivamente, todas as alegações 

deduzidas pelas partes nos recursos de revista e indicados os óbices que 

inviabilizaram o processamento pretendido. Confrontando a motivação 

inscrita na decisão agravada e os argumentos deduzidos pelas partes 

agravantes, percebe-se, sem maiores dúvidas, a ausência de qualquer 

equívoco que autorize o provimento dos presentes agravos de instrumento. 

Os motivos inscritos na decisão agravada estão corretos, evidenciam a 

ausência de pressupostos legais e, por isso, são também incorporados a esta 

decisão.  

Em suma, as partes já receberam a resposta fundamentada deste Poder 

Judiciário, não havendo espaço para o processamento dos recursos de revista 

denegados, uma vez não cumpridos os pressupostos do art. 896 da CLT.  

Ratificando os motivos inscritos na decisão agravada, devidamente 

incorporados a esta decisão, e amparado no artigo 932 do CPC/2015, NEGO  

PROVIMENTO aos agravos de instrumento. (...) (fls. 1140/1142).  

  

A Reclamada aduz que “uma vez liquidados os pedidos  

articulados na peça atrial, esses definem os limites da lide, sendo 

obrigatória a observância dos valores postulados na inicial” (fl. 

1327).  

Afirma que a condenação deve se adequar aos limites  

da lide, sob pena de violação dos arts. 5º, LIV, da CF, 141 e 492 do 

CPC/2015.  

Ao exame.  

O Tribunal Regional dirimiu a controvérsia sob os  

seguintes fundamentos:  

  

(...) Alega a recorrente que "Conquanto instado a se manifestar sobre 

os limites dos valores dos pedidos em sede de Embargos de Declaração, já 

que o recorrido liquidou seus pleitos na petição inicial, o MM. Juízo de 

origem também se quedou inerte. Conforme se verifica em sua exordial, o 

recorrido liquidou TODOS os seus pedidos, e, assim sendo, eventual 
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condenação não poderá extrapolar os parâmetros por ele estipulados, nos 

termos dos artigos 141 e 492, do CPC/2015" (fl. 759).  

Neste ponto prevaleceu a divergência apresentada pelo Exmo 

Desembargador Elvecio Moura dos Santos: "Na espécie, não há que se falar 

em limitação da condenação aos valores constantes na inicial.  

Como é cediço, o valor dos pedidos pode ser fixado com base na 

estimativa das parcelas pleiteadas, o que é feito não apenas nas ações sujeitas 

ao rito sumaríssimo, mas, também, nas de rito sumário (Lei nº 5.584/70, art. 

2º, § 2º) e naquelas sujeitas ao procedimento ordinário da CLT. De fato, 

somente depois de feita a estimativa do valor pleiteado é que se conhecerá o 

montante do pedido, o que determinará o rito a ser seguido.  

Diante do exposto, os valores objeto da condenação devem ser 

apurados em liquidação por cálculos, autorizada a dedução das importâncias 

pagas sob idêntica rubrica e comprovadas por documentos já constantes dos 

autos, não sujeitos à limitação dos valores constantes da inicial, não havendo 

que se falar em julgamento "ultra petita".  

Nego provimento." (...) (fls. 891/892).  

  

Ocorre que o entendimento desta Corte é no sentido 

de  

que, havendo pedido líquido e certo na petição inicial, a condenação 

limita-se ao quantum especificado, sob pena de violação dos arts. 141 

e 492 do CPC/15 (128 e 460 do CPC/73).   

Cito os julgados:  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO 

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. JULGAMENTO ULTRA 

PETITA . LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES 

ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. 

CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte Regional decidiu que , " 

quanto à limitação da condenação aos valores discriminados na petição 

inicial, a liquidação da sentença não está vinculada ao valor dado ao pedido 

pela peça inicial, pois os valores atribuídos na inicial representam apenas uma 

estimativa do conteúdo econômico dos pedidos e são formulados para fins de 

fixação da alçada, não havendo falar em limite do valor dos pedidos ". II. Este 

Tribunal Superior firmou entendimento de que, na hipótese em que existe 
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pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos valores 

atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação em 

quantia superior àquela fixada pelo Reclamante na reclamação trabalhista 

caracteriza violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. III. Recurso de revista 

de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento.  

 (...)  III.  Recurso  de  revista  de  que  não  se  conhece"  

(RR-3087-48.2012.5.03.0029, 4ª Turma, Relator  

Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 28/06/2019).  

  

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. (...) 

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES INDICADOS NA  

PETIÇÃO INICIAL. O Tribunal Regional indeferiu o pedido da reclamada 

de limitação do valor da condenação aos valores indicados na petição inicial, 

sob o fundamento de que traduzem apenas uma estimativa para fins de 

estabelecimento de valor de alçada do processo, tendo em vista tratar-se de 

demanda sujeita ao rito ordinário. A causa apresenta transcendência política, 

nos termos do art. 896-A, §1º, II, da CLT, uma vez que é entendimento desta 

c. Corte que apresentado pedido líquido e certo, fixando valores 

determinados a cada um dos pedidos, a condenação em quantidade superior 

ao pleiteado caracteriza julgamento extra petita. Demonstrado pelo 

recorrente, por meio de cotejo analítico, que o eg. TRT incorreu em ofensa 

ao art . 492 do CPC . Recurso de revista de que se conhece e a que se dá  

provimento" (ARR-10567-02.2016.5.03.0138, 6ª Turma, 

Relatora Desembargadora Convocada Cilene Ferreira  

Amaro Santos, DEJT 28/06/2019).  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

AOS VALORES DOS PEDIDOS INICIAIS. O Tribunal Regional concluiu 

que os valores devidos ao reclamante serão apurados, em liquidação de 

sentença, por cálculos que NÃO se limitam aos valores lançados na petição 

inicial. Ocorre que, esta Corte Superior vem entendo que, havendo pedido 

líquido e certo na petição inicial, a condenação limita-se ao quantum 

especificado, sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do CPC/15 . Recurso 

de revista conhecido e provido" (RR-679-92.2012.5.15.0080, 5ª  
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Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT  

31/08/2018).  

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. (...) 

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO  

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - Está 

demonstrada a viabilidade do conhecimento do recurso de revista por 

provável afronta ao art. 492 do CPC . Há julgados nesse sentido. 2 - Agravo 

de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. 

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO 

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - O 

reclamante atribuiu valor específico ao pedido de horas extras, o qual deve 

ser observado pelo magistrado, sob pena de julgamento ultra petita , nos 

termos do art. 492 do CPC. Há julgados nesse sentido. 2 - Recurso de revista  

a que se dá provimento" (ARR-258-54.2015.5.09.0892, 6ª  

Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, 

DEJT 24/08/2018).  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014 E REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN Nº 40/2016 DO TST. 

(...). JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS NA INICIAL. Na hipótese, 

a Corte regional delimitou o deferimento dos pedidos de verbas rescisórias, 

tendo em vista que o reclamante "atribuiu valor específico para cada um 

deles". Salienta-se que, no âmbito do processo do trabalho, a simplicidade da 

peça que inaugura a relação processual não exige do reclamante a atribuição 

de valor pecuniário de forma líquida como requisito necessário, nos termos 

do artigo 840, caput e § 1º, da CLT. Por outro lado, diante da previsão do 

artigo 492 do CPC de 2015 (artigo 460 do CPC de 1973), de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior ao que lhe foi demandado, tem-

se que o valor atribuído pelo reclamante a cada uma de suas pretensões 
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integra o respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado, 

motivo pelo qual a condenação no pagamento de valores que extrapolem 

aqueles atribuídos pelo próprio reclamante aos pedidos importaria em 

julgamento ultra petita. Por estar a decisão do Regional em consonância com 

a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a 

possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante 

a aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. Agravo de 

instrumento desprovido.  

(AIRR - 2081-97.2015.5.02.0006, Relator Ministro: 

José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento:  

08/05/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

11/05/2018)  

  

"(...) B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. PROCESSO 

SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. LIMITES DA LIDE. 

CONDENAÇÃO EM VALORES SUPERIORES ÀQUELES 

ATRIBUÍDOS PELO RECLAMANTE AOS PEDIDOS.  

IMPOSSIBILIDADE. Discute-se, nos autos, a possibilidade de limitação da 

condenação ao valor atribuído à causa, bem como ao montante fixado pelo 

Reclamante a cada um dos pedidos, isoladamente. O TRT, na análise do 

tema, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante, 

determinando que os valores devidos ao Obreiro fossem apurados em 

liquidação de sentença sem a limitação imposta pela sentença, qual seja, a 

observância dos valores líquidos e certos dos pedidos fixados na inicial, bem 

como do valor da causa. Quanto à possibilidade de limitação da condenação 

ao valor atribuído à causa, saliente-se que se admite a condenação da 

Reclamada em montante superior ao valor da causa estipulado na petição 

inicial, pois a proibição de julgamento fora dos limites de lide visa restringir 

a decisão ao quanto consta do pedido e da causa de pedir, e não ao valor da 

causa, que objetiva, em especial, a fixação do rito processual. Assim, o Juízo 

não fica adstrito ao valor da causa fixado pelo Reclamante. No entanto, em 

relação à limitação da condenação aos valores dos pedidos fixados na inicial, 

o valor atribuído pelo Reclamante a cada uma de suas pretensões integra o 
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respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado. Assim, a 

condenação no pagamento de valores que extrapolem aqueles atribuídos pelo 

Reclamante aos pedidos importa em julgamento ultra petita, diante da 

previsão do art. 492 do CPC/2015 (art. 460 do CPC/1973) de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior do que lhe foi demandado. Em 

assim sendo, o apelo merece parcial provimento, para determinar que, na 

apuração dos valores devidos ao Obreiro, em liquidação de sentença, sejam 

observados os valores líquidos fixados na peça de ingresso do reclamante 

para cada pleito. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido."  

(ARR - 10938-69.2015.5.15.0104, Relator Ministro  

Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 01/09/2017)  

  

"(...) JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITES DA LIDE. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no 

sentido de haver julgamento ultra petita na decisão que não observa os 

valores líquidos indicados pelo autor na petição inicial, extrapolando os 

limites da lide. Recurso de revista conhecido e provido." (RR -  

10000-44.2006.5.15.0119, Relator Ministro Augusto  

César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT 19/12/2016) 

A fim de prevenir possível violação dos arts. 141 e 

492 do CPC/2015, impõe-se dar provimento ao agravo.  

Agravo provido.  

  

II- AGRAVO DE INSTRUMENTO DA RECLAMADA  

  

1. CONHECIMENTO  

  

CONHEÇO do agravo de instrumento porque atendidos os  

pressupostos de admissibilidade.  

  

2. MÉRITO  

  

2.1. LIMITAÇÃO DOS VALORES A SEREM APURADOS EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL DA 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.   
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Consta da decisão agravada:  

   

(...) PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS  

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO / Atos  

Processuais / Nulidade / Julgamento Extra/Ultra/Citra Petita.  

Alegação(ões):  

- violação do artigo 5º, LIV , da Constituição Federal.  

- violação dos artigos 141 e 492 do CPC .  

A Turma Julgadora concluiu que não configura julgamento ultra petita a 

condenação em montante diverso daquele liquidado na inicial, a ser 

apurado em liquidação por cálculos,  servindo a liquidação contida na 

inicial para possibilitar uma estimativa dos valores e determinar o rito, 

entendimento que não viola a  literalidade dos preceitos legaias indigitados.  

Por outro lado, no caso, qualquer ofensa ao artigo 5º, inciso LIV, da 

Carta Magna apenas poderia ser cogitada pela via reflexa, o que não se 

coaduna com o caráter extraordinário do Recurso de Revista (artigo 896, "c", 

da CLT).  

CONCLUSÃO  

 DENEGO  seguimento  ao  recurso  de  revista.  (...) (fls.  

1140/1142).  

  

Sustenta a Reclamada que “uma vez liquidados os  

pedidos articulados na peça atrial, esses definem os limites da lide, 

sendo obrigatória a observância dos valores postulados na inicial” 

(fl. 1152).  

Indica violação dos arts. 5º, LIV, da CF, 141 e 492  

do CPC/2015.  

Ao exame.  

Consta do acórdão recorrido que “os valores objeto 

da  

condenação devem ser apurados em liquidação por cálculos, autorizada 

a dedução das importâncias pagas sob idêntica rubrica e comprovadas 

por documentos já constantes dos autos, não sujeitos à limitação dos 

valores constantes da inicial, não havendo que se falar em julgamento 

"ultra petita" (fl. 892).  
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Ocorre que o entendimento desta Corte é no sentido 

de  

que, havendo pedido líquido e certo na petição inicial, a condenação 

limita-se ao quantum especificado, sob pena de violação dos arts. 141 

e 492 do CPC/15 (128 e 460 do CPC/73).   

Cito os julgados:  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO  

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. JULGAMENTO ULTRA 

PETITA . LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES 

ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. 

CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte Regional decidiu que , " 

quanto à limitação da condenação aos valores discriminados na petição 

inicial, a liquidação da sentença não está vinculada ao valor dado ao pedido 

pela peça inicial, pois os valores atribuídos na inicial representam apenas 

uma estimativa do conteúdo econômico dos pedidos e são formulados para 

fins de fixação da alçada, não havendo falar em limite do valor dos pedidos 

". II. Este Tribunal Superior firmou entendimento de que, na hipótese em que 

existe pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos 

valores atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação 

em quantia superior àquela fixada pelo Reclamante na reclamação trabalhista 

caracteriza violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. III. Recurso de revista 

de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento.  

 (...)  III.  Recurso  de  revista  de  que  não  se  conhece"  

(RR-3087-48.2012.5.03.0029, 4ª Turma, Relator  

Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 28/06/2019).  

  

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. (...) 

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES INDICADOS NA  

PETIÇÃO INICIAL. O Tribunal Regional indeferiu o pedido da reclamada 

de limitação do valor da condenação aos valores indicados na petição inicial, 

sob o fundamento de que traduzem apenas uma estimativa para fins de 

estabelecimento de valor de alçada do processo, tendo em vista tratar-se de 

demanda sujeita ao rito ordinário. A causa apresenta transcendência política, 

nos termos do art. 896-A, §1º, II, da CLT, uma vez que é entendimento desta 

c. Corte que apresentado pedido líquido e certo, fixando valores 
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determinados a cada um dos pedidos, a condenação em quantidade superior 

ao pleiteado caracteriza julgamento extra petita. Demonstrado pelo 

recorrente, por meio de cotejo analítico, que o eg. TRT incorreu em ofensa 

ao art . 492 do CPC . Recurso de revista de que se conhece e a que se dá  

provimento" (ARR-10567-02.2016.5.03.0138, 6ª Turma, 

Relatora Desembargadora Convocada Cilene Ferreira  

Amaro Santos, DEJT 28/06/2019).  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

AOS VALORES DOS PEDIDOS INICIAIS. O Tribunal Regional concluiu 

que os valores devidos ao reclamante serão apurados, em liquidação de 

sentença, por cálculos que NÃO se limitam aos valores lançados na petição 

inicial. Ocorre que, esta Corte Superior vem entendo que, havendo pedido 

líquido e certo na petição inicial, a condenação limita-se ao quantum 

especificado, sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do CPC/15 . Recurso 

de revista conhecido e provido" (RR-679-92.2012.5.15.0080, 5ª  

Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT 

31/08/2018).  

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. (...) 

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO  

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - Está 

demonstrada a viabilidade do conhecimento do recurso de revista por 

provável afronta ao art. 492 do CPC . Há julgados nesse sentido. 2 - Agravo 

de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. 

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO 

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - O 

reclamante atribuiu valor específico ao pedido de horas extras, o qual deve 

ser observado pelo magistrado, sob pena de julgamento ultra petita , nos 

termos do art. 492 do CPC. Há julgados nesse sentido. 2 - Recurso de revista  

a que se dá provimento" (ARR-258-54.2015.5.09.0892, 6ª  
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Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, 

DEJT 24/08/2018).  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 

13.015/2014 E REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN Nº 40/2016 DO TST. 

(...). JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS NA INICIAL. Na hipótese, 

a Corte regional delimitou o deferimento dos pedidos de verbas rescisórias, 

tendo em vista que o reclamante "atribuiu valor específico para cada um 

deles". Salienta-se que, no âmbito do processo do trabalho, a simplicidade da 

peça que inaugura a relação processual não exige do reclamante a atribuição 

de valor pecuniário de forma líquida como requisito necessário, nos termos 

do artigo 840, caput e § 1º, da CLT. Por outro lado, diante da previsão do 

artigo 492 do CPC de 2015 (artigo 460 do CPC de 1973), de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior ao que lhe foi demandado, tem-

se que o valor atribuído pelo reclamante a cada uma de suas pretensões 

integra o respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado, 

motivo pelo qual a condenação no pagamento de valores que extrapolem 

aqueles atribuídos pelo próprio reclamante aos pedidos importaria em 

julgamento ultra petita. Por estar a decisão do Regional em consonância com 

a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a 

possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante 

a aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT, 

com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. Agravo de 

instrumento desprovido.  

(AIRR - 2081-97.2015.5.02.0006, Relator Ministro: 

José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

11/05/2018)  

  

"(...) B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. PROCESSO 

SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. LIMITES DA LIDE. CONDENAÇÃO 
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EM VALORES SUPERIORES ÀQUELES ATRIBUÍDOS PELO 

RECLAMANTE AOS PEDIDOS.  

IMPOSSIBILIDADE. Discute-se, nos autos, a possibilidade de limitação da 

condenação ao valor atribuído à causa, bem como ao montante fixado pelo 

Reclamante a cada um dos pedidos, isoladamente. O TRT, na análise do 

tema, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante, 

determinando que os valores devidos ao Obreiro fossem apurados em 

liquidação de sentença sem a limitação imposta pela sentença, qual seja, a 

observância dos valores líquidos e certos dos pedidos fixados na inicial, bem 

como do valor da causa. Quanto à possibilidade de limitação da condenação 

ao valor atribuído à causa, saliente-se que se admite a condenação da 

Reclamada em montante superior ao valor da causa estipulado na petição 

inicial, pois a proibição de julgamento fora dos limites de lide visa restringir 

a decisão ao quanto consta do pedido e da causa de pedir, e não ao valor da 

causa, que objetiva, em especial, a fixação do rito processual. Assim, o Juízo 

não fica adstrito ao valor da causa fixado pelo Reclamante. No entanto, em 

relação à limitação da condenação aos valores dos pedidos fixados na inicial, 

o valor atribuído pelo Reclamante a cada uma de suas pretensões integra o 

respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado. Assim, a 

condenação no pagamento de valores que extrapolem aqueles atribuídos pelo  

Reclamante aos pedidos importa em julgamento ultra petita, diante da 

previsão do art. 492 do CPC/2015 (art. 460 do CPC/1973) de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior do que lhe foi demandado. Em 

assim sendo, o apelo merece parcial provimento, para determinar que, na 

apuração dos valores devidos ao Obreiro, em liquidação de sentença, sejam 

observados os valores líquidos fixados na peça de ingresso do reclamante 

para cada pleito. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido."  

(ARR - 10938-69.2015.5.15.0104, Relator Ministro  

Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 01/09/2017)  

  

"(...) JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITES DA LIDE. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no 

sentido de haver julgamento ultra petita na decisão que não observa os 

valores líquidos indicados pelo autor na petição inicial, extrapolando os 

limites da lide. Recurso de revista conhecido e provido." (RR -  
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10000-44.2006.5.15.0119, Relator Ministro Augusto 

César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT 19/12/2016)   

Assim, o Tribunal Regional, ao determinar que os  

valores objeto da condenação sejam apurados em liquidação por 

cálculos, incorreu em possível violação dos arts. 141 e 492 do 

CPC/2015.  

Nesse contexto, DOU PROVIMENTO ao agravo de  

instrumento para determinar o processamento do recurso de revista.   

Conforme previsão dos artigos 897, § 7º, da CLT, 256  

e 257 c/c art. 122 do RITST, proceder-se-á ao julgamento do recurso 

de revista na Sessão ordinária subsequente ao término do prazo de 

cinco dias úteis contados da data da publicação da respectiva certidão 

de julgamento.  

  

III- RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA  

  

1. CONHECIMENTO  

  

Atendidos os pressupostos extrínsecos de  

admissibilidade, passo à análise dos pressupostos intrínsecos.  

  

1.1. LIMITAÇÃO DOS VALORES A SEREM APURADOS EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL DA 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.  

  

Consta do acórdão recorrido:  

  

(...) Alega a recorrente que "Conquanto instado a se manifestar sobre 

os limites dos valores dos pedidos em sede de Embargos de Declaração, já 

que o recorrido liquidou seus pleitos na petição inicial, o MM. Juízo de 

origem também se quedou inerte. Conforme se verifica em sua exordial, o 

recorrido liquidou TODOS os seus pedidos, e, assim sendo, eventual 

condenação não poderá extrapolar os parâmetros por ele estipulados, nos 

termos dos artigos 141 e 492, do CPC/2015" (fl. 759).  
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Neste ponto prevaleceu a divergência apresentada pelo Exmo 

Desembargador Elvecio Moura dos Santos: "Na espécie, não há que se falar 

em limitação da condenação aos valores constantes na inicial.  

Como é cediço, o valor dos pedidos pode ser fixado com base na 

estimativa das parcelas pleiteadas, o que é feito não apenas nas ações sujeitas 

ao rito sumaríssimo, mas, também, nas de rito sumário (Lei nº 5.584/70, art. 

2º, § 2º) e naquelas sujeitas ao procedimento ordinário da CLT. De fato, 

somente depois de feita a estimativa do valor pleiteado é que se conhecerá o 

montante do pedido, o que determinará o rito a ser seguido.  

Diante do exposto, os valores objeto da condenação devem ser 

apurados em liquidação por cálculos, autorizada a dedução das importâncias 

pagas sob idêntica rubrica e comprovadas por documentos já constantes dos 

autos, não sujeitos à limitação dos valores constantes da inicial, não havendo 

que se falar em julgamento "ultra petita".  

Nego provimento." (...) (fls. 891/892).  

  

A Reclamada insurge-se alegando, em síntese, que 

“restando incontroverso nos autos que não foi observado os valores 

estipulados na peça vestibular (inexiste controvérsia quanto ao fato 

de que os pedidos da exordial são líquidos), tem-se que o acórdão 

vergastado inobservou o quanto disposto nos artigos 141 e 492 do 

Código de Processo Civil de 2015” (fl. 969).  

Aduz que “se limitando o autor a demandar pedidos  

certos, em valores expressos, a condenação restringe-se ao valor da 

parcela atribuída pelo obreiro na inicial, sob pena de desrespeito 

aos limites da lide - até mesmo porque é vedado ao juiz condenar a 

parte em quantidade superior, segundo o princípio da adstrição [arts. 

141 e 492, do CPC], contrariado na hipótese”. (fl. 970).  

Indica violação dos arts. 5º, LIV, da CF, 141 e 492  

do CPC/2015.  

Ao exame.  

O debate proposto diz respeito à necessidade ou não  

de limitação da condenação aos valores atribuídos na petição inicial.   

O entendimento desta Corte é no sentido de que, 

havendo  
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pedido líquido e certo na petição inicial, a condenação limita-se ao 

quantum especificado, sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do 

CPC/15  

(128 e 460 do CPC/73), que assim estabelecem:  

  

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.  

  

Cito os julgados:  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO  

NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. 1. JULGAMENTO ULTRA 

PETITA . LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AOS VALORES 

ATRIBUÍDOS A CADA UM DOS PEDIDOS DA PETIÇÃO INICIAL. 

CONHECIMENTO E PROVIMENTO. I. A Corte Regional decidiu que , " 

quanto à limitação da condenação aos valores discriminados na petição 

inicial, a liquidação da sentença não está vinculada ao valor dado ao pedido 

pela peça inicial, pois os valores atribuídos na inicial representam apenas 

uma estimativa do conteúdo econômico dos pedidos e são formulados para 

fins de fixação da alçada, não havendo falar em limite do valor dos pedidos 

". II. Este Tribunal Superior firmou entendimento de que, na hipótese em que 

existe pedido líquido e certo na petição inicial, o julgador fica adstrito aos 

valores atribuídos a cada um desses pedidos, de maneira que a condenação 

em quantia superior àquela fixada pelo Reclamante na reclamação trabalhista 

caracteriza violação dos arts. 128 e 460 do CPC/1973. III. Recurso de revista 

de que se conhece, por divergência jurisprudencial, e a que se dá provimento.  

 (...)  III.  Recurso  de  revista  de  que  não  se  conhece"  

(RR-3087-48.2012.5.03.0029, 4ª Turma, Relator  

Ministro Alexandre Luiz Ramos, DEJT 28/06/2019).  

  



Poder Judiciário   
Justiça do Trabalho Tribunal 
Superior do Trabalho 

fls.21  

  

    

  

  

PROCESSO Nº TST-RR-12131-83.2016.5.18.0013   

Firmado por assinatura digital em 01/10/2019 pelo sistema AssineJus da Justiça do Trabalho, conforme MP 

2.200-2/2001, que instituiu a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira.  

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI 13.467/2017. (...) 

LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. VALORES INDICADOS NA  

PETIÇÃO INICIAL. O Tribunal Regional indeferiu o pedido da reclamada 

de limitação do valor da condenação aos valores indicados na petição inicial, 

sob o fundamento de que traduzem apenas uma estimativa para fins de 

estabelecimento de valor de alçada do processo, tendo em vista tratar-se de 

demanda sujeita ao rito ordinário. A causa apresenta transcendência política, 

nos termos do art. 896-A, §1º, II, da CLT, uma vez que é entendimento desta 

c. Corte que apresentado pedido líquido e certo, fixando valores 

determinados a cada um dos pedidos, a condenação em quantidade superior 

ao pleiteado caracteriza julgamento extra petita. Demonstrado pelo 

recorrente, por meio de cotejo analítico, que o eg. TRT incorreu em ofensa 

ao art . 492 do CPC . Recurso de revista de que se conhece e a que se dá  

provimento" (ARR-10567-02.2016.5.03.0138, 6ª Turma, 

Relatora Desembargadora Convocada Cilene Ferreira  

Amaro Santos, DEJT 28/06/2019).  

  

"RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO PUBLICADO NA 

VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO 

AOS VALORES DOS PEDIDOS INICIAIS. O Tribunal Regional concluiu 

que os valores devidos ao reclamante serão apurados, em liquidação de 

sentença, por cálculos que NÃO se limitam aos valores lançados na petição 

inicial. Ocorre que, esta Corte Superior vem entendo que, havendo pedido 

líquido e certo na petição inicial, a condenação limita-se ao quantum 

especificado, sob pena de violação dos arts. 141 e 492 do CPC/15 . Recurso 

de revista conhecido e provido" (RR-679-92.2012.5.15.0080, 5ª  

Turma, Relator Ministro Breno Medeiros, DEJT  

31/08/2018).  

"I - AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. (...)  

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO  

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - Está 

demonstrada a viabilidade do conhecimento do recurso de revista por 

provável afronta ao art. 492 do CPC . Há julgados nesse sentido. 2 - Agravo 
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de instrumento a que se dá provimento. II - RECURSO DE REVISTA. 

ACÓRDÃO PROFERIDO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014 E 

DA IN Nº 40 E ANTERIOR À LEI Nº 13.467/2017. RECLAMADA. 

HORAS EXTRAS. JULGAMENTO ULTRA PETITA . PEDIDO 

LÍQUIDO. LIMITAÇÃO DO VALOR PLEITEADO NA INICIAL. 1 - O 

reclamante atribuiu valor específico ao pedido de horas extras, o qual deve 

ser observado pelo magistrado, sob pena de julgamento ultra petita , nos 

termos do art. 492 do CPC. Há julgados nesse sentido. 2 - Recurso de revista  

a que se dá provimento" (ARR-258-54.2015.5.09.0892, 6ª  

Turma, Relatora Ministra Kátia Magalhães Arruda, 

DEJT 24/08/2018).  

  

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA.  

RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº  

13.015/2014 E REGIDO PELO CPC/2015 E PELA IN Nº 40/2016 DO TST. 

(...). JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITAÇÃO DOS VALORES PLEITEADOS NA INICIAL. Na hipótese, 

a Corte regional delimitou o deferimento dos pedidos de verbas rescisórias, 

tendo em vista que o reclamante "atribuiu valor específico para cada um 

deles". Salienta-se que, no âmbito do processo do trabalho, a simplicidade da 

peça que inaugura a relação processual não exige do reclamante a atribuição 

de valor pecuniário de forma líquida como requisito necessário, nos termos 

do artigo 840, caput e § 1º, da CLT. Por outro lado, diante da previsão do 

artigo 492 do CPC de 2015 (artigo 460 do CPC de 1973), de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior ao que lhe foi demandado, tem-

se que o valor atribuído pelo reclamante a cada uma de suas pretensões 

integra o respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado, 

motivo pelo qual a condenação no pagamento de valores que extrapolem 

aqueles atribuídos pelo próprio reclamante aos pedidos importaria em 

julgamento ultra petita. Por estar a decisão do Regional em consonância com 

a notória, reiterada e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, 

esgotada se encontra a função uniformizadora desta Corte, o que afasta a 

possibilidade de eventual configuração de divergência jurisprudencial, ante a 

aplicação do teor da Súmula nº 333 do TST e do § 7º do artigo 896 da CLT, 
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com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.015/2014. Agravo de 

instrumento desprovido.  

(AIRR - 2081-97.2015.5.02.0006, Relator Ministro: 

José Roberto Freire Pimenta, Data de Julgamento: 

08/05/2018, 2ª Turma, Data de Publicação: DEJT 

11/05/2018)  

  

"(...) B) RECURSO DE REVISTA DA RECLAMADA. PROCESSO 

SOB A ÉGIDE DA LEI 13.015/2014. LIMITES DA LIDE. 

CONDENAÇÃO EM VALORES SUPERIORES ÀQUELES 

ATRIBUÍDOS PELO RECLAMANTE AOS PEDIDOS.  

IMPOSSIBILIDADE. Discute-se, nos autos, a possibilidade de limitação da 

condenação ao valor atribuído à causa, bem como ao montante fixado pelo 

Reclamante a cada um dos pedidos, isoladamente. O TRT, na análise do 

tema, deu provimento ao recurso ordinário interposto pelo Reclamante, 

determinando que os valores devidos ao Obreiro fossem apurados em 

liquidação de sentença sem a limitação imposta pela sentença, qual seja, a 

observância dos valores líquidos e certos dos pedidos fixados na inicial, bem 

como do valor da causa. Quanto à possibilidade de limitação da condenação 

ao valor atribuído à causa, saliente-se que se admite a condenação da 

Reclamada em montante superior ao valor da causa estipulado na petição 

inicial, pois a proibição de julgamento fora dos limites de lide visa restringir 

a decisão ao quanto consta do pedido e da causa de pedir, e não ao valor da 

causa, que objetiva, em especial, a fixação do rito processual. Assim, o Juízo 

não fica adstrito ao valor da causa fixado pelo Reclamante. No entanto, em 

relação à limitação da condenação aos valores dos pedidos fixados na inicial, 

o valor atribuído pelo Reclamante a cada uma de suas pretensões integra o 

respectivo pedido e restringe o âmbito de atuação do magistrado. Assim, a 

condenação no pagamento de valores que extrapolem aqueles atribuídos pelo 

Reclamante aos pedidos importa em julgamento ultra petita, diante da 

previsão do art. 492 do CPC/2015 (art. 460 do CPC/1973) de ser defeso ao 

juiz condenar o réu em quantidade superior do que lhe foi demandado. Em 

assim sendo, o apelo merece parcial provimento, para determinar que, na 

apuração dos valores devidos ao Obreiro, em liquidação de sentença, sejam 
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observados os valores líquidos fixados na peça de ingresso do reclamante 

para cada pleito. Recurso de revista conhecido e parcialmente provido."  

(ARR - 10938-69.2015.5.15.0104, Relator Ministro  

Mauricio Godinho Delgado, 3ª Turma, DEJT 01/09/2017)  

  

"(...) JULGAMENTO ULTRA PETITA. PEDIDOS LÍQUIDOS. 

LIMITES DA LIDE. A jurisprudência desta Corte tem se firmado no 

sentido de haver julgamento ultra petita na decisão que não observa os 

valores líquidos indicados pelo autor na petição inicial, extrapolando os 

limites da lide. Recurso de revista conhecido e provido." (RR -  

10000-44.2006.5.15.0119, Relator Ministro Augusto 

César Leite de Carvalho, 6ª Turma, DEJT 19/12/2016)   

CONHEÇO, pois, do recurso de revista, por violação 

dos  

art. 141 e 492 do CPC.  

  

2. MÉRITO  

  

2.1. LIMITAÇÃO DOS VALORES A SEREM APURADOS EM 

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL DA 

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.  

  

Conhecido o recurso de revista da Reclamada, por  

violação dos arts. 141 e 492 do CPC, DOU-LHE PROVIMENTO para limitar 

a condenação aos valores especificados na petição inicial.  

  

  

ISTO POSTO  

  

ACORDAM os Ministros da Quinta Turma do Tribunal 

Superior do Trabalho, por unanimidade; I - dar provimento ao agravo; 

II- – dar provimento ao agravo de instrumento quanto ao tema “LIMITAÇÃO 

DOS VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS 

INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA”, para, 

convertendo-o em recurso de revista, determinar a reautuação do 

processo e a publicação da certidão de julgamento para ciência e 
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intimação das partes e dos interessados de que o julgamento do recurso 

de revista se dará na sessão ordinária subsequente ao término do prazo 

de cinco dias úteis contados da data da publicação da respectiva 

certidão de julgamento (RITST, arts. 256 e 257 c/c art. 122); e III - 

conhecer do recurso de revista da Reclamada quanto ao tema “LIMITAÇÃO 

DOS VALORES A SEREM APURADOS EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ÀS QUANTIAS 

INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA”, por violação 

dos artigos 141 e 492 do CPC/2015, e, no mérito, dar-lhe provimento 

para limitar a condenação da Reclamada aos valores especificados na 

petição inicial. Custas inalteradas.  

Brasília, 1 de outubro de 2019.  

  

  
Firmado por assinatura digital (MP 2.200-2/2001)  

DOUGLAS ALENCAR RODRIGUES  

Ministro Relator  


