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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0002803-10.2012.815.0141.
ORIGEM: 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Riacho dos Cavalos.
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APELADO: José Juscelino de Oliveira Neto.
ADVOGADO: Hugo Inocêncio Wanderley Maia (OAB/PB nº 15.409).
 
EMENTA: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EM
COMISSÃO. PEDIDO DE PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS E FÉRIAS COM O
RESPECTIVO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
APELAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO
EXTRA  PETITA.  OCORRÊNCIA.  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE
VERBAS  NÃO  PLEITEADAS.  DECOTE  DE  PARTE  DA  SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. MÉRITO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CARGO
COMISSIONADO. DIREITO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS INERENTES
AOS SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS.
ROMPIMENTO DO VÍNCULO. INDENIZAÇÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL
DE FÉRIAS.  DIREITO CARACTERIZADO APÓS O PERÍODO AQUISITIVO
DE DOZE MESES. AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS DO
ENTE MUNICIPAL. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO.

1. “Constatado o vício de julgamento extra petita, não se anula a sentença, apenas se
decota  o  excesso  de  julgamento”.  (TJMG;  APCV 1.0707.11.028288-6/002;  Rel.
Des. Mota e Silva; Julg. 05/07/2016; DJEMG 13/07/2016)

2.  A  prova  do  vínculo  jurídico-administrativo  firmado  entre  o  servidor  e  a
Administração Pública Municipal satisfaz a exigência da demonstração dos fatos
constitutivos do direito ao recebimento de verbas inadimplidas. 

3. É ônus da Fazenda Pública, art. 333, II, do CPC, provar o pagamento das verbas
requeridas por servidor público que logrou demonstrar seu vínculo em determinado
período.

4. O servidor público ocupante de cargo comissionado, após sua exoneração, tem
direito ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias não
gozadas.

5. O direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo
devido o pagamento do respectivo terço constitucional independentemente do gozo. 

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0002803-10.2012.815.0141,  em que figuram como Apelante o  Município
de Riacho dos Cavalos e como Apelado José Juscelino de Oliveira Neto.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade, acompanhando o voto do Relator, em conhecer da Apelação e dar-



lhe provimento parcial para acolher a preliminar de julgamento extra petita e
decotar  parte  da  Sentença,  excluindo  a  condenação  do  Município  ao
pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro de 2012.

VOTO.

O Município de Riacho dos Cavalos  interpôs Apelação contra a Sentença
proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha, f. 20/21-v, nos
autos  da  Ação  de  Cobrança  ajuizada  em  seu  desfavor  por  José  Juscelino  de
Oliveira  Neto, que julgou procedente  o  pedido,  condenando o  Ente  Federado  a
pagar ao Promovente o 13º salário do ano de 2010, bem como as férias integrais
acrescidas do terço constitucional referentes aos anos de 2009, 2010 e 2011, e os
salários de novembro e dezembro de 2012, condenando-o, ainda, ao pagamento de
honorários advocatícios arbitrados em R$ 800,00.

Em suas razões, f. 23/29, sustentou, preliminarmente, a nulidade da Sentença
por  supostamente  ter  concedido  em  favor  do  Autor  os  salários  dos  meses  de
novembro e dezembro de 2012, verbas que, em seu dizer, não constaram do pedido.

No mérito, o Município afirmou que o Apelado em momento algum pleiteou
administrativamente os valores cobrados neste feito e que sua conduta em ingressar
judicialmente  com  ação  de  cobrança  feriu  seu  dever  de  lealdade  para  com  a
Administração Pública,  requerendo,  ao final,  o  provimento do Apelo  para que o
pedido seja julgado improcedente.

Intimada, a Apelada não apresentou Contrarrazões, Certidão de f. 37.

Desnecessária  a  intervenção  do  Ministério  Público  no  feito,  por  não  se
configurarem quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III, do CPC/2015.

É o Relatório.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação.

Na Exordial,  o  Autor,  ora  Apelado,  requereu  a  condenação do Município
Réu, ora Apelante, ao pagamento do 13º salário relativo ao ano de 2010 e das férias
integrais  acrescidas  do terço constitucional  referentes  a  todo o período laborado,
assim como de  honorários  advocatícios  no  percentual  de  20% sobre  o  valor  da
condenação, nos exatos termos do pedido constante à f. 06.

Na Sentença,  o  Juízo  julgou totalmente  procedente  o  pedido  e,  além das
verbas pleiteadas, condenou a Edilidade ao pagamento dos salários de novembro e
dezembro  de  2012,  muito  embora  não  tenham  sido  requeridos,  configurando
julgamento extra petita, nos termos do art. 492, do CPC/20151.

Consoante o entendimento jurisprudencial dos Tribunais de Justiça pátrios2,
1 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.

2 APELAÇÃO  CÍVEL.  EMBARGOS  DE  TERCEIRO.  JULGADO  EXTRA  PETITA.
INOCORRÊNCIA. ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.  IMÓVEL INSERIDO
EM  GLEBA  MAIOR.  CONDOMÍNIO  IRREGULAR.  ARRECADAÇÃO  DA  GLEBA.
CONSTRIÇÃO DA FRAÇÃO DESCONSTITUÍDA.  POSSIBILIDADE.  COMPLEXIDADE DA
MATÉRIA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  ERRO  MATERIAL.  RETIFICAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.  APELO PARCIAMENTE PROVIDO.  1.  Pelo  princípio  da
congruência (ou correlação), cabe ao Magistrado proferir a decisão nos limites delineados pelas
partes, sendo-lhe defeso ficar aquém (citra petita), ir além (ultra petita) ou decidir fora (extra



constatado o vício de julgamento extra petita, a sentença não deve ser integralmente
anulada,  apenas se decota o excesso de julgamento,  razão pela qual a preliminar
arguida deve ser acolhida.

Passo ao mérito.

Ao instruir  a  Inicial,  o Apelado acostou fichas financeiras  fornecidas pelo
próprio Município Recorrente, f. 11/14, atestando que ocupou o cargo em comissão
de  Secretário  de  Administração  no  período  compreendido de  janeiro de  2009  a
outubro de 2012, motivo pelo qual restou devidamente demonstrada a existência do
vínculo jurídico-administrativo entre as Partes. 

O entendimento dos Órgãos Fracionários desta Corte de Justiça3 é no sentido
de que cabe à Fazenda Pública provar a efetiva quitação do décimo terceiro salário
ao servidor admitido a qualquer título, porquanto é dela a incumbência de trazer aos
autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

O  Município  Réu  não  carreou  aos  autos  qualquer  prova  de  quitação  da
gratificação natalina do ano de 2010, devendo, desse modo, ser mantido o capítulo
que determinou o seu pagamento no período pleiteado.

O Superior  Tribunal  de Justiça  já  decidiu  que o agente público  faz  jus  à
indenização  pelas  férias  não  gozadas  nos  casos  em  que  a  relação  funcional  é
rompida, já que não resta oportunidade para fruição do benefício4. 

petita) do que foi pedido nos autos, nos termos do art. 492 do CPC/2015. 2. Quando o juiz tiver
de decidir independentemente de pedido da parte ou interessado, o que ocorre, por exemplo, com as
matérias de ordem pública, não incide a regra da congruência. 3.  Decota-se a parte excedente da
sentença, reconhecendo-se, por conseguinte, o erro material, sem alteração do julgado ,  para
supressão do trecho da motivação constante do aresto acerca da prescrição. 4. Recurso conhecido e
parcialmente provido. (TJDF; APC 2016.01.1.016615-9; Ac. 960.475; Sexta Turma Cível; Rel. Des.
Carlos Divino Vieira Rodrigues; Julg. 20/07/2016; DJDFTE 24/08/2016)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  REVISÃO  CONTRATUAL.  CONTRATO  DE  ARRENDAMENTO
MERCANTIL.  SENTENÇA  EXTRA  PETITA.  DECOTE  DO  EXCESSO.  TEC.  GRAVAME
ELETRÔNICO. PROMOTORA DE VENDAS. RESOLUÇÃO CMN Nº 3.518/2007. SEGUROS.
Constatado o vício de julgamento extra petita,  não se anula a sentença, apenas se decota o
excesso de julgamento. O RESP nº 1.251.331/RS foi julgado pela Segunda Seção do STJ como
representativo  da  controvérsia,  tendo  decidido  pela  legalidade  da  cobrança  da  TEC  desde  que
pactuada até 30.4.2008, ressalvado abuso devidamente comprovado caso a caso. A Resolução CMN
3.518/2007 e Circular BACEN 3.371/2007, vigentes ao tempo da contratação, não amparavam a
cobrança  de  gravame eletrônico  e  promotora  de  vendas,  sendo,  portanto,  ilegal  a  contratação  e
cobrança  de  referidas  tarifas.  Quanto  à  cobrança  de  "seguro  proteção  financeira"  e  "seguro  do
veículo", este seguro traz um benefício ao arrendatário e não há prova de que o valor cobrado a este
título  seja  discrepante  do  praticado  no  mercado  por  outras  seguradoras.  (TJMG;  APCV
1.0707.11.028288-6/002; Rel. Des. Mota e Silva; Julg. 05/07/2016; DJEMG 13/07/2016)

3 PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA -  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  -  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL  –  VERBAS
SALARIAIS  -  PAGAMENTO  DEVIDO  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA  –
AUSÊNCIA DE PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO
DIREITO DA AUTORA – ÔNUS DA EDILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT,
DO CPC – SÚMULA 253 DO STJ - NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO OFICIAL. -
Caberia ao réu ter,  com base no artigo  333,  inciso II  do CPC,  comprovado por meio  de
documentação,  o pagamento de verbas salariais  insurgidas,  referentes  à condenação a ele
imposta,  o  que  não  o  fez. [...].(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004781920128150511, - Não possui -, Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 14-12-
2015).

4 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  MEMBRO  DO  MINISTÉRIO  PÚBLICO
ESTADUAL.  INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  NÃO  INCIDÊNCIA  DAS



Quanto ao terço constitucional, o Supremo Tribunal Federal assentou que o
direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido
o adimplemento do respectivo acréscimo independentemente do seu exercício5.

O Município, por sua vez, não comprovou o pagamento ao Autor das férias e
seu  terço  constitucional requestados  na  Inicial,  pelo  que,  não  tendo  o  Réu  se
desincumbido de comprovar o adimplemento do ônus que lhe incumbia, a manutenção
de sua condenação é medida que se impõe.

Posto  isso,  dou  provimento  parcial  à  Apelação  para,  acolhendo  a
preliminar de julgamento  extra petita, excluir a condenação do Município ao
pagamento dos salários dos meses de novembro e dezembro do ano de 2012,
mantida a Sentença em seus demais termos.

É o voto.

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de
2016,  conforme  Certidão  de  julgamento,  dele  também  participando,  além  deste
Relator, o Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho)  e  o  Exmo.  Des.  João Alves da Silva.
Presente à  sessão o Excelentíssimo Procurador  de Justiça Dr.  José Raimundo de
Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
DA  LEGALIDADE.  DIREITO  EXPRESSAMENTE  PREVISTO  NA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  PAGAMENTO  EM  DOBRO  COM  BASE  NO  ART.  137  DA  CLT.  NÃO
CABIMENTO.  RELAÇÃO  ENTRE  SERVIDORES  E  A  ADMINISTRAÇÃO.  NATUREZA
ESTATUTÁRIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE O SERVIDOR DEIXOU DE
AUFERIR  À  ÉPOCA,  CORRIGIDO  MONETARIAMENTE.  […].  O  direito  de  férias  do
trabalhador  tem alicerce  constitucionalmente  fincado  nos  arts.  7º,  inciso  XVII,  e  39,  §  4º,  da
Constituição  Federal.  Assim,  não  usufruídas  no  período  legalmente  previsto,  em  face  do
interesse público,  exsurge o direito do servidor à "indenização pelas  férias  não gozadas",
independentemente  de  previsão  legal,  em  razão  da  responsabilidade  civil  objetiva  do  Estado,
estabelecida  no  art.  37,  §  6.º,  da  Constituição  Federal,  sob  pena  de  restar  configurado  o
locupletamento ilícito da Administração. […]. (RMS 31.157/PB, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2011, DJe 01/02/2012)

5 DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  DO
BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI.  JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias
é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço
constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode
restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço  constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos
comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que
não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu
direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo
por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no
momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, Relator(a):  Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045
DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n.
279, 2011, p. 29-33)


