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PROCESSUAL CIVIL. Remessa necessária e apelação cível.
Ação  ordinária  de  cobrança.  Servidor  ocupante  de  cargo
comissionado. Férias. Terço de férias. Preliminar. Nulidade da
sentença. Julgamento extra petita. Vício configurado. Aplicação
do  Código  de  Processo  Civil  de  1973.  Decote  do  excesso.
Juros  de  mora  e  correção  monetária.  Ajuste  quanto  aos
consectários  legais.  Manutenção  dos  demais  termos  do
decisum. Remessa e apelação, parcialmente, providas.

-  Fixados  os  limites  da  lide  na  petição  inicial,  o  Juiz  deve
decidir de acordo com o que foi  proposto, sendo-lhe vedado
conhecer  de  questões  não  suscitadas,  a  cujo  respeito  a  lei
exige iniciativa da parte.

- Havendo julgamento extra petita, impõe-se o reconhecimento
da nulidade da sentença.

- Configurando-se o julgamento extra petita, tal fato, por si só,
não dar ensejo à nulidade da sentença, mas sim ao decote da
parte que excedeu aos pedidos veiculados na petição inicial.

-Conforme decidido pelo STF nas ADIs ns. 4.357 e 4.425, bem
como  no  RE  n.  870947,  apreciado  sob  o  regime  de
repercussão geral,  as verbas devidas pela Fazenda Pública,
oriundas  de  relação  jurídica  não  tributária,  devem  sofrer  a
incidência de juros de mora, observado o disposto no art. 1o-F
da Lei n. 9.494/97, com os índices estabelecidos pela MP n.
2.180-35, de 24/08/01, e posteriormente pela Lei n. 11.960/09,
de  30/06/09,  além de  correção  monetária,  a  partir  de  cada
parcela devida, aplicando-se a TR, prevista no  art. 1o-F da Lei
n.  9.494/97,  até 25/03/15,  a  partir  de  quando deve incidir  o
IPCA-E.



VISTOS,  RELATADOS  e  DISCUTIDOS  estes  autos  em  que  são
partes as acima identificadas.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, à unanimidade, em acolher a preliminar nulidae, em razão
do julgamento extra petita, dando provimento parcial ao apelo e à remessa, nos termos do
voto do Relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária  e  apelação  cível,  esta  última
interposta pelo Município de João Pessoa, em face da sentença prolatada pelo Juiz de
Direito da 6ª Vara da Fazenda Pública da Capital, que julgou parcialmente procedente a
ação, para reconhecer  a nulidade do contrato de trabalho especificado na exordial,  e
condenar o Município apelante ao pagamento de férias mais 1/3 (um terço) referente ao
quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda (fs. 26/28), nos autos da ação ordinária
de cobrança ajuizada por José Soares de Oliveira.

Na petição inicial,  alega o autor,  ora apelado,  que,  no dia  14 de
fevereiro de 2005, foi nomeado pela edilidade-mirim para exercer cargo comissionado,
entretanto, o Município de João Pessoa não efetuou o pagamento de férias, acrescidas do
terço  constitucional,  relativo  a  todo  o  período  que  passou  ocupando  o  cargo
comissionado, fazendo jus, portanto, ao recebimento de tais verbas.

Requer, por fim, procedência dos pedidos iniciais, para condenar o
Município  ao  pagamento  das  férias,  acrescidas  do  terço  constitucional,  referente  ao
período de 14 de fevereiro de 2005 a 28 de fevereiro de 2012 (fs. 02/05).

Junta documentos (fs. 06/21).

Devidamente  citado  (f.  23v.),  o  ente  Municipal  deixou  decorrer  o
prazo sem manifestação nos autos (idem).

Intimadas as partes para dizerem as provas que pretendem produzir
(f. 24), o autor/recorrido requereu o julgamento antecipado da lide, em razão da revelia do
promovido/recorrente (f. 25), e o Município de João Pessoa deixou decorrer,  in albis, o
prazo para manifestação (f. 25v.).

Sentença prolatada, julgando parcialmente procedente a demanda
(fs. 26/28).

Inconformado, o Município interpôs apelação (fs. 29/37).

Em suas razões, aduz, preliminarmente, a nulidade da sentença, em
razão de vício extra petita, haja vista que a parte autora, na petição inicial, pugnou pelo
pagamento  das férias  constitucionais,  acrescidas  do  terço  constitucional,  referente  ao
período  de  14  de  fevereiro  de  2005  a  28  de  fevereiro  de  2012,  e  não  requereu  o
reconhecimento de nulidade do contrato de trabalho, consoante decidiu o Juiz a quo.

No  mérito,  assevera  que  o  apelado  era  agente  administrativo
ocupante de carto em comissão, aplicando-se, na espécie, o regime jurídico estabelecido
no Estatuto dos Servidores do Município de João Pessoa, que dispõe em seu art. 110, §



5º, que é vedada, em qualquer hipótese, a conversão de férias em pecúnia, inexistindo
subsídio,  portanto,  para  o  pagamento  de  indenização  das  férias,  supostamente,  não
gozadas pelo então recorrido, sejam aquelas de natureza integral ou proporcional.

Afirma, outrossim, que o apelado não se desincumbiu do ônus de
provar que não gozou as férias em momento oportuno.

Ao final, pugna pelo acolhimento da preliminar, com o fim de anular
a sentença extra petita, e determinar a remessa dos autos à instância de origem para
prolação  de  nova  decisão,  e,  no  mérito,  requer  a  reforma  da  sentença,  para  julgar
improcedente o pedido inicial, visto que não encontra amparo na legislação constitucional
e, tampouco, na legislação municipal (fs. 29/37).

Anexa documentos (fs. 38/94).

O apelado apresentou contrarrazões às fs. 96/97v., requerendo que
não seja provido o recurso,  para manter  a sentença apelada, nos termos em que foi
lançada nos autos.

A  Procuradoria-Geral  de  Justiça  requer  o  prosseguimento  do
recurso,  sem manifestação de mérito,  por  entender  estar  ausente interesse público e
relevância social que torne necessária a manifestação ministerial (fs. 102/106).

O apelado informa, na petição de fs. 113/133v., ser idoso e portador
de doença grave, requerendo prioridade no julgamento do apelo.

É o relatório.

VOTO – Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior – Relator – 

Inicialmente, cumpre-se ressaltar que se aplica, in casu, o Código de
Processo Civil  de 1973, em atenção ao direito intertemporal disposto no art.  1.046 do
Código  de  Processo  Civil  2015,  e  aos  Enunciados  do  Fórum  Permanente  de
Processualistas  Civis,  uma vez que a sentença proferida  nos autos  foi  publicada em
24/11/2014 (f. 28v.), ou seja, antes da vigência do Novo Código de Processo Civil.

Destarte, preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço da remessa e da apelação.

- DO VÍCIO EXTRA PETITA

A  prestação  jurisdicional  vincula-se  aos  pedidos  formulados  na
demanda, em atenção ao princípio da congruência previsto nos arts. 128 e 460 do Código
de Processo Civil de 1973. 

Consoante se extrai  do feito,  Juiz  de primeiro grau,  ao proferir  a
sentença,  entendeu  que  o  ora  recorrido  havia  sido  contratado  temporariamente,  para
prestar  serviços  à  edilidade-mirim  de  excepcional  interesse  público,  submetendo-se,
assim, as disposições contidas na Lei Nº 5.391/91.

Diante de tais considerações, conclui o Magistrado pela nulidade do
supramencionado contrato de trabalho, conforme se observado no decisum às fs. 26/28.



O ora apelado acostou aos autos as portarias de nomeação, nas
quais se verifica que este foi nomeado para ocupar cargo em comissão junto à Secretaria
da Receita do Município de João Pessoa (fs. 08/10 e fs.  13/14), inexistindo, portanto,
contrato de trabalho passível de anulação, e, tampouco, há de se falar em nulidade no ato
de nomeação praticado pela Edilidade apelante, haja vista que o provimento em cargo em
comissão prescinde de prévia aprovação em concurso público, sendo de livre nomeação
e exoneração.

No  caso  concreto,  como  já  foi  relatado,  observa-se  que  a  parte
autora, ora recorrida, requer, na exordial, em razão da sua nomeação para ocupar cargo
comissionado junto ao Município de João Pessoa, o pagamento dos valores referentes às
férias, acrescidas do terço constitucional, do período de 14/02/2005 a 28/02/2012 (f. 04).

Dessa feita, constata-se, extreme de dúvida, ter havido julgamento
extra petita,  que impõe o reconhecimento de nulidade da sentença,  ensejando a sua
desconstituição.

Vale  destacar  que  deverá  ser  proferida  nova  sentença  pelo  Juiz
singular, em razão da inaplicabilidade, ao caso em tela, do que preconiza o art. 1.013, §
3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, uma vez que não se aplicam as novas
regras do Novo Código de Ritos, tendo em vista que o decisum recorrido foi prolatado sob
a vigência da legislação anterior, e, a teor do art. 14, do Código Adjetivo de 2015,  “a
norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso,
respeitado os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a
vigência da norma revogada”.

Nessa linha, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul:

EMBARGOS  DECLARATÓRIOS  EM  APELAÇÃO.  INCIDÊNCIA
DOS  REAJUSTES  DA  LEI  Nº  10.395/95  SOBRE  A  PARCELA
AUTÔNOMA.  SENTENÇA  EXTRA PETITA.  NULIDADE.
RECONHECIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO. O pedido inicial refere-
se aos reajustes da parcela autônoma, enquanto a sentença aborda
os reajustes  da  fração  da  parcela  autônoma  incorporada  ao
vencimento  básico.  Julgamento extra petita,  que  impõe  o
reconhecimento  de  nulidade  da  sentença  ensejando  sua
desconstituição.  Deverá ser proferida nova decisão pelo juízo "a
quo", tendo em vista a inaplicabilidade ao caso em tela do art.
1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, pois
não se aplicam ao caso em tela as novas regras preconizadas
pelo Código de Processo Civil  de 2015.  Embargos acolhidos  e
sentença desconstituída. (grifo nosso) (Embargos de Declaração Nº
70075844068, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em 27/02/2018)1

Destaque-se  que  o  regramento  procedimental  construído  pela
doutrina e jurisprudência, sob a égide do diploma processual revogado, é no sentido de
que ao se deparar com sentenças que extrapolem os pedidos autorais, os Tribunais de

1TJRS, Embargos de Declaração Nº 70075844068, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do
RS, Relator: Eduardo Kothe Werlang, Julgado em 27/02/2018.



Justiça devem anular as referidas decisões e remeter os autos para o juízo de origem
para que seja proferido novo julgamento, em razão da impossibilidade de supressão de
instância.

Contudo,  privilegiando  os  princípios  da  economia  e  celeridade
processual,  deixamos  de  desconstituir  a  sentença  in  totum,  posto  que  é  viável  o
afastamento da nulidade, impondo-se o decote da parte da sentença que extrapolou os
limites da demanda, já que o Juiz singular também analisou, no  decisum recorrido,  o
exato pedido formulado pelo autor/recorrido – férias acrescidas do terço constitucional.

Acerca  do  tema,  colacionamos  jurisprudência  desta  2ª  Câmara
Especializada Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  SENTENÇA  EXTRA
PETITA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. ADEQUAÇÃO AOS PEDIDOS. EXCESSO ESTIRPADO.
Mérito. FALECIMENTO DA PARTE RECORRENTE AUSÊNCIA DE
SUCESSÃO  PROCESSUAL  OU  HABILITAÇÃO  DO  ESPÓLIO.
ADVOGADO E HERDEIROS INTIMADOS POR DIVERSAS VEZES.
DECURSO DE MAIS DE QUATRO ANOS DA MORTE DO AUTOR.
AUSÊNCIA  DE  REGULARIZAÇÃO  DO  POLO  ATIVO.  CORRETA
EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM  RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.
DESPROVIMENTO.  -  Não  obstante  as  inúmeras  intimações  do
advogado da parte demandante, bem como as diversas tentativas de
intimações pessoais das herdeiras da de cujus, não houve qualquer
manifestação  hábil  a  demonstrar  o  interesse  dos  sucessores  na
substituição  processual.  -  Nesta  perspectiva,  restou  desfeita  a
angularização processual da presente demanda, porquanto ausente
a capacidade processual do seu polo ativo, ensejando a extinção do
processo sem resolução de mérito.2 

Destarte,  em atenção ao princípio  da congruência,  extirpamos da
sentença a parte que declarou a nulidade do contrato de trabalho, posto que a pretensão
inicial diz respeito a provimento em cargo em comissão, inexistindo contrato de trabalho
entre o apelado e o Município de João Pessoa. 

- DO MÉRITO

O  servidor  investido  em  cargo  em  comissão,  que  é  de  livre
nomeação e exoneração, está submetido ao regime estatutário, sendo assegurado o gozo
de férias remuneradas, com acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor, por força da
previsão contida no § 3º do art.  39 da Constituição Federal, fazendo  jus,  portanto, ao
recebimento em pecúnia, caso não tenha recebido os valores correspondentes àquelas
verbas quando em atividade.

Sobre o tema, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR EM
CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00019783220098150251, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em 23-05-2017.



GOZADAS.  PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  POSSIBILIDADE.  CONSONÂNCIA  DA
DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA
NO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  QUE  NÃO  MERECE  TRÂNSITO.  ACÓRDÃO
RECORRIDO  PUBLICADO  EM  18.9.2014.  1.  O  entendimento
adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão
agravada,  não  diverge  da  jurisprudência  firmada  no  âmbito  deste
Supremo  Tribunal  Federal,  no  sentido  de  que  servidor  público
ocupante de cargo comissionado, após a sua exoneração, faz jus ao
recebimento em pecúnia, acrescido do terço constitucional, das férias
não  gozadas  (RE  570.908/RN,  Rel.  Min.  Cármen  Lúcia,  Tribunal
Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a
infirmar  os  fundamentos  que  lastrearam  a  decisão  agravada.  3.
Agravo regimental conhecido e não provido.3 

E, desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Apelação cível - Ação de
cobrança - Servidores público municipal - Regime jurídico estatutário
- Salário retido - Décimo terceiro - Terço de férias - Art. 7º, c/c o art.
39, § 3º, CF/88 - Ausência de prova dos pagamentos - Ônus do
promovido  -  Art.  373,  II,  do  CPC -  Verbas  asseguradas  -
Manutenção  da  sentença  -  Desprovimento.  -  A  Constituição
Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos servidores ocupantes
de cargo público os direitos constitucionais assegurados no art.
7º.  -  O  réu  não  deve  apenas  formular  meras  alegações  em  sua
defesa,  mas,  sim,  comprovar  suas  assertivas,  diante  do  ônus  da
prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do
autor, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. V
I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos  acima
identificados de apelação cível.4

 
Assim, a verba perseguida pelo autor/recorrido, na exordial da ação

ordinária de cobrança, é devida, haja vista que nas portarias de nomeação às fs. 08/10 e
13/14, o autor comprovou o vínculo com a edilidade-mirim, incumbindo, a esta, por sua
vez,  o  ônus  de  comprovar  o  pagamento  de  todas  as  parcelas  pleiteadas  –  férias
acrescidas de 1/3 (um terço) -, sob pena de serem consideradas inadimplidas, como no
caso em apreço.

Outrossim, necessário consignar que, para o pagamento do terço de
férias, é prescindível o seu usufruto, tratando-se de direito adquirido do servidor, após o
transcurso do período aquisitivo.

Logo, é direito do apelado a percepção de férias, acrescidas de 1/3
(terço) pelo período no qual exerceu o cargo em comissão junto à Secretaria da Receita
do Município de João Pessoa, respeitado o quinquênio anterior à propositura da ação. 

- DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

3ARE 892004 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015.

4 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007120620178150000, 2ª Câmara Especializada Cível, 
Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS, j. em 20-03-2018.



No que concerne à aplicação de juros e correção monetária contra a
Fazenda Pública, verificamos que merece reforma a sentença do Juiz singular.

Assim,  tem-se  que,  nas  condenações  contra  a  Fazenda  Pública,
deve-se observar a incidência dos juros de mora da seguinte forma: a) percentual de 1%
ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no período anterior a 24/08/2001,
data de publicação da Medida Provisória nº 2.180- 35, que acresceu o art. 1º-F à Lei n.
9.494/1997;  b)  percentual  de  0,5% ao  mês,  a  partir  da  Medida  Provisória  nº  2.180-
35/2001 até o advento da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei n.
9.494/1997; c) percentual estabelecido para caderneta de poupança, a partir da Lei nº
11.960/2009 até 25/03/2015; e d) percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015.

Quanto à correção monetária, deve-se observar a aplicação do INPC
até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após a qual se deve aplicar a
respectiva redação dada ao art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, que prevê a aplicação dos
índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança, até a data de
25/03/2015,  momento  a  partir  do  qual  passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice
o IPCA-E.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,  acolho  a preliminar,  em face do julgamento  extra
petita, para extirpar da sentença recorrida a parte relativa à nulidade do contrato de trabalho,
dando provimento parcial ao apelo e, de igual forma, dou parcial provimento a remessa
necessária apenas para adequar a condenação às decisões proferidas pelo STF nas ADIs
ns. 4.357 e 4.425 e no RE n. 870947, julgado em repercussão geral, a fim de que sobre a
dívida incidam juros de mora, desde a citação, além de correção monetária, a partir de cada
parcela devida.

Ficam mantidos os demais termos da sentença. 

É o voto.5

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Luiz  Silvio
Ramalho  Júnior,  Relator,  Exmo  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha  Ramos  e  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho. 

Presente à Sessão a Excelentíssima Doutora Lúcia de Fátima Maia
de Farias, Procuradora de Justiça.

 Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 24 de abril de
2018.

Desembargador Luiz Silvio Ramalho Júnior
                       - Relator -

5 RN_AC_01192494520128152001_10


