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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 13º SALÁRIO, TERÇO
DE  FÉRIAS  E  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PRELIMINAR.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.
ACOLHIMENTO.  ARTS.  141  E  492,  DO  CPC.  CAUSA
MADURA. ART. 1.013, § 3º, II, DO CPC. MÉRITO. VERBAS
SALARIAIS.  OBRIGATORIEDADE.  ÔNUS  CABÍVEL  À
EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  II,  DO  CPC.
VERBAS  DEVIDAS.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO.

-  É  defeso  ao  órgão  jurisdicional  decidir  a  lide  além  dos
limites  da  proposição.  A  decisão  supra  ou  ultra  petita
caracteriza  o  error  in  procedendo, por  violar  o  princípio  da
demanda delineado no art. 128 c/c art. 460, do CPC, devendo
esta instância judicial, pois, decotar o excesso de ofício, a fim
de adequar a sentença aos limites propostos na exordial. 

-  “[...]  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.”1

-  Nos termos do art.  333, II,  do CPC, é ônus do Município
provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou

1 STF – RE nº 570.908 – Relª. Minª. Carmen Lúcia – Tribunal Pleno – 16/09/2009.



extintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento das
verbas pleiteadas, do qual não se desincumbiu.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que  figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, acolher a preliminar e, no mérito, dar parcial
provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,  integrando  a  decisão  a
certidão de julgamento de fl. 86.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itapororoca
contra  sentença  proferida  pelo  MM.  Juízo  da  2ª  Vara  Mista  da  Comarca  de
Mamanguape, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Maria José de Oliveira em
face da Edilidade apelante.

Na sentença ora objurgada,  o douto magistrado  a  quo julgou
procedente o  pleito,  para  o fim de condenar  o Município  ao  pagamento dos  13º
salários,  terço  de  férias  e  quinquênios,  dos  últimos  05  (cinco)  anos,  contados  do
ajuizamento da ação, excluídos os terços de férias dos anos de 2005, 2006 e 2007 e os
quinquênios dos meses de fevereiro,  abril,  maio,  novembro e  dezembro de 2005,
janeiro e março de 2006, acrescidas de correção monetária e juros de mora.

Irresignado  com  o  provimento  em  menção,  o  Município
demandado  ofertou  as  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  da  decisão,
arguindo,  em  suma:  decisão  ultra  petita,  não  cabimento  do  terço  de  férias  após
aposentadoria,  não cabimento de quinquênios após a edição da Lei  Municipal  nº
244/2007  e  não  fixação  dos  juros  de  mora  e  consequente  aplicação  do  art.  1º-F,
9.494/97.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística,
cumpre adiantar que a questão devolvida ao crivo desta instância é de fácil resolução
e  não  demanda  maiores  digressões,  devendo-se  anular  parte  do  provimento
jurisdicional  a quo, eis que ultra petita e, de outra banda, dar provimento parcial ao



recurso, para extirpar o excesso.

A esse respeito,  fundamental  destacar que a controvérsia ora
devolvida  ao  crivo  desta  instância  transita  em redor  do  suposto  direito  do  polo
autoral ao recebimento do 13º salário do ano de 2008, terço de férias dos anos de
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e adicional por tempo de serviço de janeiro de 2006 a
dezembro de 2008

À luz desse referido substrato e procedendo-se ao exame das
peculiaridades  envolvidas  na  espécie,  vislumbra-se,  prefacialmente,  que  o  douto
Juízo singular incorreu em nítido error in procedendo, consubstanciado em julgamento
ultra petita, tendo em conta que o juiz condenou a parte promovida ao pagamento de
verbas não requeridas na petição inicial.

Neste cenário, adentrando em tal questão, Nelson Nery Júnior e
Rosa  Maria  de  Andrade  Nery  asseveram que  “o  autor  é  quem  delimita  a  lide,
deduzindo o pedido na petição inicial  (CPC 141).  A sentença deve ser dada de
forma congruente com o pedido (CPC 492), não se podendo conceder ao autor mais
do que ele pediu, nem decidir aquém do que foi pedido, nem fora dos limites do
pedido. As matérias de ordem pública estão fora da regra da congruência, pois o
juiz  tem  de  decidi-las  de  ofício,  independentemente  de  pedido  da  parte  ou
interessado. Ao interpretar o pedido, o juiz deve fazê-lo de forma restritiva”2.

Desta  feita,  corroborando-se  a  aplicação  jurisprudencial  do
princípio da congruência,  sub examine, a qual impõe a cassação do  decisum  naquilo
que extrapola o pleito vestibular, merece destaque a ementa seguinte:

APELAÇÃO  CÍVEL.  REVOGAÇÃO  DE  MANDATO.
PATRONO ADMITIDO COMO TERCEIRO INTERESSADO.
RESERVA  DOS  HONORÁRIOS  CONTRATUAIS.
PRINCÍPIO  DA  CONGRUÊNCIA  NÃO  OBSERVADO.
VÍCIO  ULTRA  PETITA.  1.  Pelo  princípio  da  congruência,
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  petita)  do que foi
pedido  nos  autos,  nos  termos  do  art.  460  do  CPC.  2.  Se  a
sentença extrapola os limites da lide e resolve além do que foi
discutido  pelas  partes,  é  de  se  reconhecer  a  hipótese  de
julgamento ultra petita.  No entanto,  ainda que defeituosos,
mas,  em face do ideal  do aproveitamento máximo dos atos
processuais,  decota-se  a  parte  excedente  da  sentença.  3.
Recurso  conhecido  e  provido.  (TJDF,  APC:  20080111698906,
Rel. CARLOS RODRIGUES, 12/08/2015,  6ª Turma Cível, Data

2 Comentários ao código de processo civil [livro eletrônico]. Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade
Nery, coordenadores. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 948.



de Publicação: Publicado no DJE : 25/08/2015 . Pág.: 256).

Sob tal prisma, tendo em vista que a condenação do Município
ao pagamento de verbas não requeridas na inicial, configura provimento ultra petita,
afigura-se imperioso se proceder ao decotamento do excesso, extirpando-se, pois, de
ofício, tal medida do provimento jurisdicional em referência.

Nesse  prisma,  frise-se  que,  mesmo  a  despeito  do  vício  do
decisum primevo, viabiliza-se, ora, ante a desnecessidade de reabertura da instrução,
o exame do meritum causae  por esta Corte, tornando-se despicienda a devolução do
feito ao juízo singular. Tal raciocínio decorre, sobretudo, do art. 1.013, §3º, II, do CPC,
pelo qual, “Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal
deve decidir desde logo o mérito quando: […] II - decretar a nulidade da sentença
por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir”.

O  desate  da  controvérsia  reside  em  saber  se  a  promovente,
servidora municipal, faz jus à percepção das verbas remuneratórias requeridas na
exordial, quais sejam: 13º salário, terço constitucional de férias e adicional por tempo
de serviço.

É  mister  lembrar  que  não  deve  o  servidor  público  sofrer
indefinidamente pela espera da remuneração devida em troca de sua força laboral,
quanto mais, o Município demandado facultar tal pagamento ao funcionário, se é seu
dever adimpli-lo, tendo em vista que não se admite a prestação de serviço gratuito,
além do que, solução diversa importaria em violação ao Princípio Geral de Direito
que veda o enriquecimento sem causa.

Os  princípios  e  as  normas  informadoras  da  Administração
Pública, não podem servir de óbice para realização do interesse do servidor, isto é,
justamente o direito ao recebimento de salário pelo respectivo trabalho realizado,
ainda que seja o ente público seu empregador, pois a supressão ou retenção não só
ameaça a subsistência do trabalhador, como também a de seus dependentes.

Logo,  é  direito  constitucional  de  todo  trabalhador  o
recebimento de salário pelo trabalho executado, principalmente, diante da natureza
alimentar  que representa,  não  podendo o  Município  se  furtar  ao  pagamento  das
mesmas, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública à custa da
faina dos servidores municipais.

Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela  Administração
referente ao 13º salário do ano de 2008 e o adicional por tempo de serviço do período
de janeiro de 2006 a Dezembro de 2008, o que produz enormes prejuízos a servidora
pública,  correta  é  a  decisão  que  condena  o  Município  ao  pagamento  das  verbas
pleiteadas, sob pena de se acolher o enriquecimento ilícito.

Quanto à alegação de que o adicional por tempo de serviço fora



suprimido pela edição da Lei Municipal nº 244/2006, não há prova nesse sentido,
uma vez que a novel legislação não revogou, expressamente, o disposto no Estatuto
dos Servidores Públicos do Município, que em seu art. 65, II, prevê o pagamento da
gratificação.

No  tocante  ao  terço  de  férias,  é  cediço  que  a  Constituição
Federal,  em  seu  art.  39,  §3º,  estende  aos  servidores,  os  direitos  constitucionais
assegurados  no  art.  7º,  dentre  os  quais  o  direito  ao  gozo  de  férias  anuais
remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) excedente ao salário normal.

Há, inclusive, entendimento sumulado desta Corte julgadora a
respeito do tema:

“Súmula nº 31 - É direito do servidor público o gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal.”

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em  julgamento  de
Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN,  que  teve  repercussão  geral  reconhecida,
decidiu que o pagamento do terço constitucional de férias não depende do efetivo
gozo desse direito, cuja ementa transcrevo abaixo:

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)



Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por
servidora  pública,  opera  a  inversão  do  onus  probandi,  cabendo  à  Administração
Pública colacionar documentos hábeis capazes de impedir, modificar ou extinguir o
direito do autor de receber as quantias pleiteadas na exordial, ônus que lhe incumbe,
nos termos do art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.

Isso porque a situação em análise se enquadra no art. 1º-F da Lei
nº  9.494/1997  –  com redação  conferida  pela  Lei  nº  11.960/2009,  devendo-se,  pois,
observar os índices oficiais da remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 11.960/2009 não pode retroagir,
ou seja,  incabível  a  sua  aplicação  em período  anterior  à  sua  vigência,  consoante
entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, abaixo transcrito:

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NOS
EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL
NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA  DEVIDOS  PELA
FAZENDA  PÚBLICA.  INCIDÊNCIA  DA  LEI  Nº  11.960/09,  QUE
ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA
PROCESSUAL.  APLICAÇÃO IMEDIATA AOS PROCESSOS EM
CURSO QUANDO DA SUA VIGÊNCIA. EFEITO RETROATIVO.
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  5º  DA  LEI  N.  11.960/2009.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO  ARTIGO  535
DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE  VERIFICA.  EMBARGOS
ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...)
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça,  no  julgamento  do  Resp
1.205.946/SP,  sob  o  rito  do  art.  543-C,  assentou  que  as  normas
disciplinares dos juros de mora possuem natureza eminentemente
processual,  devendo  ser  aplicadas  aos  processos  em  curso,  em
atenção ao princípio tempus regit actum. Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da seguinte forma:
(a) percentual de 1% ao mês, nos termos do art.  3º do Decreto n.
2.322/1987,  no período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP  n.  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 MP n. 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;  e  (c)  percentual  estabelecido para caderneta  de
poupança, a partir da Lei n. 11.960/2009.(...)
(STJ/EDcl nos Edcl nos Edcl no AgRg no REsp 957810/RS, 5ª Turma,
Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em 17/09/2013).(grifo nosso).



Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  a  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal do art.1º-F da Lei nº 9.494/1997,
com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito dos julgamentos das
ADI's 4357 e 4425.

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da
inconstitucionalidade declarada, que: “fica mantida a aplicação do índice oficial de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da  Emenda
Constitucional  nº  62/2009,  até  25.03.2015,  data  após  a  qual  (i)  os  créditos  em
precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial  (IPCA-E)  e  (ii)  os  precatórios  tributários  deverão  observar  os  mesmos
critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos tributários” (Questão de
Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública,  deve-se  observar  a  incidência  de  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.

Ante o exposto, acolho a preliminar de sentença  ultrapetita
em relação às verbas não requeridas na inicial, no mérito, dou provimento parcial
ao recurso apelatório  mantendo as demais verbas deferidas pelo Juízo  a quo,  quais
sejam: ao pagamento do 13º salário do ano de 2008, terço constitucional de férias dos
anos de 2005,  2006,  2007 e  2008 e adicional  por tempo de serviço do período de
janeiro de 2006 a novembro de 2008, devendo incidir sobre tais verbas os juros de
mora  e  a  correção  monetária  nos  termos  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº  9.494/97,  com
observância da redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir de 30 de junho de 2009. 

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade, acolher a preliminar de
sentença  ultrapetita  e  dar  provimento  parcial  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do
Relator.

 Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, os Exmos. Des. João Alves da Silva (relator),
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.



Presente  ao  julgamento  o  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,
Promotor de Justiça convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de março de 2018.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


