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APELAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  OFÍCIO.
SENTENÇA  ULTRA  PETITA.  ADEQUAÇÃO
AOS  LIMITES  DO  PEDIDO.  REDUÇÃO  DO
JULGADO. 

-  Constatando  o  julgador  que  a  sentença  foi  ultra
petita, não se faz necessário anular o  decisum, posto
que  possível  a  redução  aos  limites  do  que  foi
pleiteado.

MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  EM
COMISSÃO.  AUSÊNCIA  DE  NULIDADE
CONTRATUAL.  LIVRE  NOMEAÇÃO  E
EXONERAÇÃO. COMPROVADA PRESTAÇÃO
DO  SERVIÇO.  FÉRIAS  E TERÇO
CONSTITUCIONAL.  PAGAMENTO  E
EFETIVA  FRUIÇÃO.  ÔNUS  DO  ENTE
PÚBLICO. ART. 333, INCISO II, DO CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL DE 1973.  PROIBIÇÃO
DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

- Não há que se falar em nulidade do vínculo instado
entre  a autora e o Estado, em virtude da ausência de
concurso  público,  uma  vez  que,  nos  termos  da
Constituição  Federal,  os  cargos  em  comissão,
destinados  às  atribuições  de  direção,  chefia  e
assessoramento, são de livre provimento e exoneração
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pela administração.

- O gozo de férias remuneradas, com o acréscimo de,
ao menos, um terço do seu valor, constituem direitos
sociais assegurados a todos trabalhadores,  por força
da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

-  A jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é
firme no sentido de que  “é devida a conversão de
férias não gozadas bem como de outros direitos de
natureza  remuneratória  em indenização  pecuniária
por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja
por  conta  do  rompimento  do  vínculo  com  a
Administração, seja pela inatividade, em virtude da
vedação  ao  enriquecimento  sem  causa  da
Administração”  (STF,  ARE  721001  RG,  Relator:
Min. Gilmar Mendes, DJe-07-03-2013).

-  Inexistindo  prova  do  pagamento  das  verbas
pleiteadas, bem como do registro de fruição das férias
no  período  contratual,  revela-se  procedente a
demanda, face à natural inversão do ônus da prova,
decorrente  da  evidente  posição  de  fragilidade
probatória do autor em face ao  Estado, citando-se a
máxima de que “é o pagador que tem obrigação de
provar o pagamento”. 

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
acolher, de ofício, a preliminar de vício ultrapetita, reduzindo a condenação
aos termos da inicial, e, no mérito, negar provimento ao apelo, nos termos do
voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba
contra sentença (fls. 81/84) proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Fazenda Pública
da Capital que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por Maria Jacira
Bezerra Marques, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na peça de ingresso (fls. 02/20), a autora relatou que ocupava o
cargo comissionado de Assistente Administrativo I, Símbolo CSE-2, vinculado
à Secretaria  de  Estado  de  Governo,  tomando  posse  em 12/03/2009,  sendo
exonerada em 03/01/2011. Enfatizou que, apesar de ter sido exonerada, a nova
gestora da secretaria lhe solicitou que continuasse exercendo as funções, pois
seria admitida novamente, permanecendo laborando até 30 de março de 2011.

Destacou que não houve pagamento do saldo de salário, décimo
terceiro  e  férias  proporcionais  relativas  ao  período  de  01/01/2011  a
30/03/2011, bem como não houve o pagamento das férias integrais do período
aquisitivo entre 2009 e 2011,  postulando, ao final, o pagamento das verbas
correspondentes.
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Contestação  apresentada  (fls.  50/64),  alegando  a  não
comprovação do fato constitutivo, bem como a nulidade da contratação por
ausência de concurso público.

Réplica impugnatória (fls. 66/77).

Sobreveio, então, sentença de procedência parcial (fls. 81/84),
nos seguintes termos:

“Isto posto, e com esteio no art. 269, I do CPC, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO DOS
AUTOS, condenando o promovido ao pagamento, ao
promovente,  da indenização das férias INTEGRAIS
não  gozadas  acrescidas  do  adicional  de  férias
proporcional,  referente  ao  período  aquisitivo
12/03/2009  a  12/03/2010,  na  forma  pleiteada  na
exordial, com correção monetária, pelo INPC e juros
da citação, no percentual de 0,5% (meio por cento).
Isento  de  custas,  condeno  o  promovido  em
honorários sucumbenciais que fixo em 20% do valor
da causa”.

Acolhidos os embargos de declaração, houve a integração do
julgado, acrescentando o seguinte:

“Ex  positis,  diante  das  razões  acima  expostas,
ACOLHO  os  Embargos  Declaratórios  e  faço  a
devida  correção,  sanando  a  contradição  existente,
substituindo o parágrafo contraditório pela redação
acima e  sanando a omissão inserido  a  decisão os
fundamentos ora aduzidos, sem efeito moditivado do
julgado,  apenas  integrativo  para  estabelecer  A
PROCEDÊNCIA  QUANTO  AO  PEDIDO  DE
FÉRIAS  PROPORCIONAIS  ACRESCIDOS  DO
TERÇO  CONSTITUCIONAL  REFERENTE  AO
PERÍODO  AQUISITIVO  MARÇO/2010  A
JANEIRO/2011 devidamente corrigidos pelo INPC a
partir do ajuizamento da ação e juros de mora de 0,5
(meio  por  cento)  desde  a  citação,  consoante
fundamentação acima”.

Inconformado,  o  Estado  da  Paraíba  interpôs  Apelação  (fls.
100/112),  alegando  a  inexistência  de  comprovação do fato  constitutivo  do
direito autoral, mais especificamente da não percepção de férias no período
laborado. Sustenta, ainda, a nulidade da contratação por ausência de concurso
público. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  115/121),  pleiteando  o
desprovimento do apelo.
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O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 126).

Em decorrência  de visualização de possível  julgamento ultra
petita, foram as partes intimadas para manifestação, tendo apenas o Estado da
Paraíba apresentado petição (fls. 131),  confirmando o julgamento além dos
pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos  meios  de  impugnação  de  decisão  judicial,  conforme  Enunciado
Administrativo nº 3 do Superior Tribunal de Justiça. Assim sendo, preenchidos
os  pressupostos  de  admissibilidade  do  apelo,  deste  conheço,  passando  à
análise de seus argumentos.

- Da Preliminar de Ofício: Vício Ultra   P  etita  

Como é  cediço,  o ordenamento  jurídico  pátrio  consagrou  o
princípio da congruência, segundo o qual a decisão judicial deverá ter estrita
relação  com  as  pretensões  do  autor  estabelecidas  na  inicial.  A  sua
inobservância,  via  de  regra,  gera  decisões  citra, extra  ou  ultra  petita,  nos
termos do art. 492 do Novo Código de Processo Civil. 

Consoante se infere dos autos, a autora fora nomeada para o
exercício de cargo comissionado perante o Estado da Paraíba, tomando posse
em 12/03/2009 e sendo exonerada em 03/01/2011.  Alegou que permaneceu
extraoficialmente trabalhando, sob promessa de futura readmissão pela nova
gestão, até 30/03/2011.

Na  petição  inicial,  elenca  as  verbas  que  entende  lhe  serem
devidas,  destacando:  a)  saldo  de  salário  entre  janeiro  e  março  de  2011  e
décimo terceiro salário proporcional no mesmo período; b) férias integrais,
referente ao período aquisitivo de 12/03/2009 a 12/03/2010; c) férias integrais
do período aquisitivo de 12/03/2010 a 12/03/2011,  com o respectivo terço
constitucional;  e  d) férias proporcionais de  12/03/2011 a 30/03/2011 com o
respectivo terço proporcional.

O  Juízo  sentenciante  julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos, condenando o Estado da Paraíba ao pagamento das férias integrais do
período  aquisitivo  de  12/03/2009  a  12/03/2010,  acrescidas  do  terço
constitucional,  bem como férias  proporcionais,  com o respectivo adicional,
relativas ao período compreendido entre março de 2010 e janeiro de 2011.

Analisando  atentamente  os  termos  da  inicial  e  o  próprio
conjunto probatório anexado pela demandante, observa-se claramente que o
magistrado  de  primeiro  grau  foi  além  do  pedido  formulado  na  peça  de
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ingresso. 

Isso porque a autora não formulou pedido de terço de férias
relativo  entre  12/03/2009  e  12/03/2010,  restringindo-se  a  requerer  o
pagamento de férias integrais, sob o argumento de que delas não usufruiu. Tal
pleito demonstra, inclusive, coerência com os próprios contracheques trazidos
aos  autos,  constando  no  de  referência  a  Abril  de  2010  a  percepção  do
correspondente adicional (fls. 39).

Assim sendo, o juízo não poderia ter ultrapassado o pedido e,
além de condenado o ente promovido ao pagamento das férias integrais, ter
determinado a inclusão do correspondente terço.

Nesse ponto,  consequentemente,  há  que se reconhecer  que a
decisão foi ultra petita, não se fazendo necessário anular o decisum, posto que
possível a redução, por ocasião do conhecimento da apelação, aos limites do
que foi pleiteado, nos termos do art. 1.013, §3º, do Código de Processo Civil
de 2015. 

Reduzindo  a  sentença  aos  limites  da  inicial,  confira-se  o
julgado desta Corte: 

  
“PRELIMINAR.  DECISÓRIO  ULTRA  PETITA.
TRANSGRESSÃO  AOS  ARTIGOS  141  E  492  DO
NOVO  CODIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
INEXISTÊNCIA  DE  PLEITO  DE  INDENIZAÇÃO
EM  RAZÃO  DE  LESÃO  NA  COLUNA.
JULGAMENTO  REALIZADO  ALÉM  DO  QUE
FORA  REQUERIDO  PELO  PROMOVENTE.
NULIDADE  PARCIAL.  MATÉRIA  DE  ORDEM
PÚBLICA.  EXCLUSÃO  DE  OFÍCIO.
APROVEITAMENTO  DO  RESTANTE  DO
DECISUM. 
-  Se  o  juízo  proferiu  decisão  fora  dos  pedidos
exordiais, a sentença deve ser declarada ultra petita. 
-  'A  sentença  se  mostra  ultra  petita  quando  o
magistrado julga além dos pedidos formulados pela
parte  autora.  Essa  nulidade,  todavia,  é  sanável,  o
que enseja a redução e adequação da decisão aos
pedidos  articulados.'  (TJPB;  AC 024.2008.001099-
4/001; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria de
Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti;  DJPB
02/09/2011; Pág. 10)". (…)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00484200520138152001,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em
04-05-2017) 

Assim, SUSCITO, de ofício, a preliminar de vício ultra petita
no  julgamento  e  REDUZO a  sentença  aos  limites  do  pedido  da autora,
extirpando  da  condenação,  o  terço  de  férias  do  período  de  12/03/2009  a
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12/03/2010.

- Do Mérito

Como  relatado,  o  objeto  do  presente  apelo  é  restrito  à
insurgência do ente recorrente, impugnando o julgamento pela condenação do
pagamento  de férias integrais  com o respectivo  terço constitucional,  sob  o
argumento  de  que  não  se  desincumbiu  a  autora  de  provar  que  não houve
fruição e/ou percepção dos valores relativos às férias no decorrer da vigência
contratual. Acrescenta, ainda, a alegação de que o contrato é nulo, por não ter
se respeitado a imposição de concurso público para provimento do cargo.

Em  primeiro  lugar,  há se  afastar  a  alegação  de  nulidade
contratual.  Isso  porque,  é  de  conhecimento  comum  que  a  contratação  de
servidor público após a Constituição Federal de 1988, sem prévia aprovação
em concurso público, encontra óbice em no inciso II e §2º de seu art. 37, salvo
quando  se  tratar de  cargo comissionado criado por lei, por ser ele de livre
nomeação  e  exoneração,  ou  de  temporário, para  atender  à  necessidade
temporária de excepcional interesse público.

Assim,  nos  termos  da  Constituição  Federal,  os  cargos  em
comissão, destinados às atribuições de direção, chefia e assessoramento, são
de livre provimento e exoneração pela administração, prescindindo, assim, de
concurso público.

In  casu,   a recorrida exerceu  o  Cargo  de  Provimento  em
Comissão de Assistente Administrativo I, Símbolo CSE-2, com exercício na
Secretaria  de  Estado do Governo (fls.  27),  obtendo a  condenação do ente
promovido ao pagamento das férias integrais relativas ao período aquisitivo de
12/03/2009  a  12/03/2010,  bem  como  as  férias  proporcionais,  com  o
correspondente adicional, referentes ao lapso de março de 2010 a janeiro de
2011.

Pois bem, com relação às férias, não há razão para a reforma da
decisão. 

Como é cediço, o direito às férias, acrescidas de um adicional
de 1/3 (um terço) sobre a remuneração, é assegurado constitucionalmente a
todos  os  trabalhadores  urbanos  ou  rurais,  sendo  estendido  aos  servidores
públicos,  consoante  previsão  do  art.  39,  §3º,  da  Constituição  Federal,
independentemente da natureza do vínculo administrativo.

Com  base  no  enriquecimento  sem  causa,  a  doutrina  e
jurisprudência construíram o entendimento de que, uma vez impossibilitado da
fruição das férias, ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória
(como a licença-prêmio não gozada), é assegurada ao servidor a conversão em
indenização pecuniária.

No âmbito do Recurso Extraordinário nº 721.001, o Supremo
Tribunal Federal,  asseverou ser pacífica sua jurisprudência,  reconhecendo a
conversão  de  férias  não  gozadas  por  aqueles  que  não  mais  podem  delas
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usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja
pela  inatividade,  em  virtude  da  vedação  ao  enriquecimento  sem  causa  da
Administração.

A propósito,  confira-se  a  conclusão  do  julgado  da  Suprema
Corte:

“Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento
da  repercussão  geral  da  matéria  debatida  nos
presentes  autos  para  reafirmar  a  jurisprudência
desta Corte, no sentido de que é devida a conversão
de férias não gozadas bem como de outros direitos
de  natureza  remuneratória  em  indenização
pecuniária por aqueles que não mais podem delas
usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo
com  a  Administração,  seja  pela  inatividade,  em
virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da
Administração;  consequentemente,  conheço  do
agravo, desde já, para negar provimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC)” 
(STF,  ARE  721001  RG,  Relator:  Min.  GILMAR
MENDES,  julgado  em  28/02/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO  DJe-044  DIVULG  06-03-2013  PUBLIC
07-03-2013). (grifo nosso).

No mesmo sentido do entendimento do Pretório Excelso, este
Egrégio Tribunal de Justiça tem declarado o direito do servidor à indenização
pelas  férias  não  fruídas,  destacando  o  ônus  do  ente  federado  quanto  à
comprovação do efetivo gozo:

“EMENTA:  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  CARGO  COMISSIONADO.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  E  INDENIZATÓRIAS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  QUANTIA
RELATIVA  AOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS  E
INDENIZAÇÃO  PELAS  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.
REMESSA  NECESSÁRIA.  NOMEAÇÃO  PARA
CARGO  EM  COMISSÃO.  APROVAÇÃO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  DESNECESSIDADE.
LIVRE ADMISSÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO A
FÉRIAS,  TERÇO  CONSTITUCIONAL E  DÉCIMO
TERCEIRO.  DIREITOS CONSTITUCIONAIS.  ART.
39, §3º, CF. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITO AO
FGTS.  INCOMPATIBILIDADE.  NATUREZA
TRANSITÓRIA.  VÍNCULO  PRECÁRIO.  FICHAS
FINANCEIRAS INDICANDO O PAGAMENTO DO
TERÇO  DE  FÉRIAS.  DOCUMENTAÇÃO
UNILATERALMENTE  PRODUZIDA  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
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COMPROVAÇÃO  DO  EFETIVO  GOZO  DAS
FÉRIAS  DE  MODO  A  AFASTAR  O  DEVER
INDENIZATÓRIO. ÔNUS DO QUAL O RÉU NÃO
SE  DESINCUMBIU.  PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA. 
1.  Os  agentes  públicos  ocupantes  de  cargos  em
comissão,  nomeados  livremente  pela  autoridade
competente,  independente  de  aprovação  prévia  em
concurso, possuem direito ao gozo de férias anuais
remuneradas,  acrescidas  do  terço constitucional,  e
ao recebimento do décimo terceiro salário, conforme
art.  39,  §3º,  da  CF,  não  lhes  sendo estendidos  os
direitos  aos  depósitos  ao  FGTS,  ao  aviso-prévio
indenizatório  e  à  multa  por  demissão  sem  justa
causa,  porquanto incompatíveis  com o seu vínculo
transitório e precário. 
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  o  servidor  público  faz  jus  à
indenização  pelas  férias  não  gozados  somente
quando  há  previsão  legal  expressa  nesse  sentido
(princípio  da  legalidade)  ou  nos  casos  em  que  o
vínculo  funcional  entre  ele  e  a  Administração  é
rompido,  mediante  aposentadoria,  exoneração  ou
demissão (princípio da vedação do enriquecimento
sem causa),  posto  que,  nessa  última hipótese,  não
resta oportunidade para fruição do benefício.
3. É ônus do Município, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil, provar, cabalmente, o
pagamento integral de verba pleiteada por servidor
público que logrou demonstrar seu vínculo jurídico
com  a  Edilidade,  não  bastando,  para  tanto,  a
colação  de  mera  ficha  financeira,  porquanto
produzida unilateralmente e representativa de mero
lançamento  administrativo  nos  assentamentos
funcionais”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00019054320118150331,  4ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA
FONSECA OLIVEIRA , j. em 02-05-2017).

Destaque-se a natural inversão do ônus da prova, decorrente da
evidente  posição  de  fragilidade  probatória  da autora em  face  do  Estado,
citando, por oportuno, a máxima de que “é o pagador que tem obrigação de
provar o pagamento”. 

Assim, é  razoável proceder à inversão do ônus da prova,  até
porque  é  extremamente  difícil  comprovar  um  fato  negativo,  como  “não
receber  os terços de férias”  ou mesmo “não ter usufruído das férias”. Já o
pagamento,  se  efetivamente  feito,  é  de  fácil  demonstração,  assim como o
registro da fruição das férias no sistema interno administrativo.
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- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  de  ofício, RECONHEÇO  O
JULGAMENTO  ULTRA PETITA,  extirpando  da  condenação  o  terço  de
férias  do  período  de  12/03/2009  a  12/03/2010,  para,  no  mérito,  NEGAR
PROVIMENTO  AO  RECURSO,  julgando-se  improcedentes  os  pedidos
revisionais apresentados na exordial.

Em  virtude  do  arbitramento  dos  honorários  advocatícios  no
percentual máximo, deixo de majorar a verba honorária, conforme art. 85, §11,
do Código de Processo Civil de 2015.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão  o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro do  Valle
Filho.  Participaram do julgamento,  o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o Exmo. Dr.
Onaldo Rocha de Queiroga, com jurisdição limitada, em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves Duda de Ferreira do Egito. Presente ao julgamento, o
Exmo.  Dr.  Francisco  Antônio  de  Oliveira  Sarmento,  Promotor  de  justiça
convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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