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PRELIMINAR DE JULGAMENTO  EXTRA PETITA.
INOCORRÊNCIA REJEIÇÃO.

-  O Decisum não é contrário aos elementos contidos
nos autos, pois a fundamentação e o dispositivo da
Sentença,  ora  Recorrida,  guardam  relação  com  a
causa de pedir e o pedido, não havendo malferido o
Princípio da Congruência.

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA  CUMULADA  COM
OBRIGAÇÃO DE FAZER E ANTECIPAÇÃO DOS
EFEITOS  DA  TUTELA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.  PAGAMENTO  DE  TERÇO
CONSTITUCIONAL  FÉRIAS  CORRIGIDO.
POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTOS DOS RECURSOS. 

- É direito líquido e certo de todo servidor público,
ativo ou inativo, perceber seu  salário pelo exercício
do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X,
da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal
qualquer tipo de retenção injustificada. 

-  O  Ente  Público  que,  arbitrariamente,  deixa  de
pagar os salários dos seus servidores,  incluindo o
terço constitucional de férias, é obrigado a fazê-lo,
devidamente  corrigido,  evitando  prejuízos
irreparáveis  àqueles,  por  se  tratar  de  verba  de
natureza alimentar.
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Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados: 

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade REJEITAR a preliminar de julgamento extra petita e
DESPROVER  a Apelação e a Remessa Necessária, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 102.

RELATÓRIO

Cuida-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível,

interposta pelo Município de Pirpirituba,  desafiando a Sentença proferida pelo

Juízo da Vara da Comarca de Pirpirituba (fls. 63/66), nos autos da  Ação de

Cobrança cumulada com Obrigação de Fazer e Antecipação dos Efeitos da

Tutela.

Nas razões de fls. 68/72, o Município sustentou a preliminar de

julgamento  extra  petita,  alegando que  o  Juiz  determinou  o  pagamento  da

diferença do 1/3 de férias dos últimos cinco anos, sem que a parte Promovente

houvesse pedido, ferindo o princípio da congruência. Ademais, afirmou que a

Sentença, quando determinou o pagamento de suposta diferença, se baseou

nos cálculos apresentados de forma intempestiva, sendo extra petita, também,

nesse ponto. 

Contrarrazões apresentadas às fls. 79/86.

A Procuradoria de Justiça, às 95/97v., opinou pela rejeição da

preliminar de nulidade da Sentença e, no mérito, pelo desprovimento do Apelo.

É o relatório.

VOTO

Do Julgamento Extra Petita

A parte Promovida aduz que a Sentença é extra petita, uma vez
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que, como já mencionado, o Juiz determinou o pagamento da diferença do 1/3

de férias dos últimos cinco anos, sem que a parte Promovente haja pedido, e

que a Sentença, quando determinou o pagamento de suposta diferença, se

baseou nos cálculos apresentados de forma intempestiva.

Todavia,  tais  argumentos  não  merecem  prosperar.  É  que,

extrai-se do caderno processual, que o Promovente pleiteou a implantação do

terço  de  férias,  bem  como  o  pagamento  retroativo  referente  aos  períodos

aquisitivos/concessivos  de  “2009/2010;  2010/2011;  2011/2012;  2012/2013;

2013/2014 e 2014/2015 e seguintes, com base na remuneração, devidamente

com os acréscimos legais de juros e correção monetária”.

Durante o curso do processo, o Município reconheceu o direito

do Autor e, através do Decreto Municipal 20/2015, parcelou os valores do terço

de férias, sem a devida atualização monetária. 

Na sentença,  O Juízo  a quo julgou procedente,  em parte,  o

pedido,  determinando  que  o  Município  de  Pirpirituba-PB  efetuasse  o

pagamento,  apenas,  da  “diferença  1/3  de  férias  dos  últimos  cinco  anos

2009/2010,  2010/2011,  2011/2012,  2012/2013,  2013/2014’,  posto  que  o

principal já havia sido parcelado através do Decreto Municipal 20/2015, mas

abaixo do valor real devido, ante a necessidade da atualização monetária, não

havendo que se falar, portanto, em julgamento extra petita nesse ponto.

Ademais, não há que se falar, também, em julgamento  extra

petita, por  ter  o  pagamento  da  diferença,  se  baseado  nos  cálculos

apresentados de forma intempestiva, como destacado pelo Apelante, pois, a

Sentença foi clara quando determinou que a referida diferença fosse apurada

na fase de liquidação de Sentença. 

Assim, o Decisum não é contrário aos elementos contidos nos

autos,  pois  a  fundamentação  e  o  dispositivo  da  Sentença,  ora  Recorrida,

guardam relação com a causa de pedir e o pedido, não havendo malferido o

Princípio da Congruência.

3



Remessa Necessária e Apelação Cível  nº 0000593-35.2015.815.0511

Desso modo, rejeito a preliminar.

Do Mérito

Inicialmente,  pontuo  que  as  controvérsias  veiculadas  nesta

demanda,  foram devolvidas  a  esta  instância  recursal  por  meio  do  Recurso

Voluntário e da Remessa Necessária, autorizando este Órgão analisá-las de

forma conjunta e mais ampla.

Pois bem. 

O debate cinge-se à averiguação da existência de direito ao

pagamento do Terço Constitucional de Férias.

É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou

inativo, perceber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado, nos

termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal

qualquer tipo de retenção injustificada. 

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos

trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar,

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde,

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Em caso de retenção indevida, a Primeira Câmara Cível deste

Egrégio Tribunal de Justiça, sob minha relatoria, assim já se posicionou:

AÇÃO  DE  COBRANÇA  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL  RETENÇÃO  DE  VERBAS  SALARIAIS
PROCEDENCIA PARCIAL DO PEDIDO  INSURREIÇÃO
MUNICIPAL  VOLUNTÁRIA  SÚPLICA  PELA  TOTAL
REFORMA DO  JULGADO  NÃO  ACOLHIMENTO  DAS
RAZÕES  RETENÇÃO  DE  VERBAS  NÃO  DERRUÍDA
PELA  EDILIDADE.  CARÁTER  ALIMENTAR  DAS
PRESTAÇÕES  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  - É
direito líquido e certo de todo servidor público, ativo
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ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do
cargo desempenhado, nos termos do artigo 7°, X, da
Carta  Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal
qualquer tipo de retenção injustificada. - Em processos
envolvendo  questão  de  retenção  de  salários,  cabe  ao
Município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida.
TJPB -  Acórdão do processo nº  06020090005871001 -
Órgão  (1  CAMARA CIVEL)  -  Relator  DES.  LEANDRO
DOS SANTOS - j. Em 09/04/2013.

O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários

dos seus servidores, incluindo o Terço Constitucional de Férias, é obrigado a

fazê-lo, devidamente corrigido, evitando prejuízos irreparáveis àqueles, por se

tratar de verba de natureza alimentar.

 
Por tais razões, REJEITO  a  preliminar  e DESPROVEJO  o

Apelo e a Remessa Necessária.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos, a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 27 de março de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
       Relator

5


	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
	- O Decisum não é contrário aos elementos contidos nos autos, pois a fundamentação e o dispositivo da Sentença, ora Recorrida, guardam relação com a causa de pedir e o pedido, não havendo malferido o Princípio da Congruência.

