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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRI-
GAÇÃO DE  FAZER  E  ANTECIPAÇÃO  DOS  EFEITOS
DA TUTELA. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMU-
NITÁRIA DE SAÚDE. TERÇO CONSTITUCIONAL DAS
FÉRIAS.  PAGAMENTO NÃO REALIZADO.  DECRETO
MUNICIPAL,  ULTERIOR  AO  AJUIZAMENTO  DA DE-
MANDA,  ESTIPULANDO  O  RESSARCIMENTO  DA
VERBA  PUGNADA  NO  INTERREGNO  CORRESPON-
DENTE A TRINTA E SEIS MESES. PETIÇÃO APRESEN-
TADA PELA AUTORA CUJO OBJETO IMPUGNA A DO-
CUMENTAÇÃO  JUNTADA  PELA  EDILIDADE.  PEÇA
QUE NÃO CONFIGURA ADITAMENTO DA EXORDIAL.
SENTENÇA DE  PARCIAL PROCEDÊNCIA.  IRRESIG-
NAÇÃO. APURAÇÃO DAS DIFERENÇAS NA FASE DE
LIQUIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETI-
TA.  INOCORRÊNCIA.  VANTAGEM  DEVIDA.  PAGA-
MENTO  A  SER  REALIZADO  COM  REDUÇÃO  DA
QUANTIA ADIMPLIDA.  MANUTENÇÃO DO R.  DECI-
SUM. RECURSO DESPROVIDO.

- É mister salientar a incontestabilidade acerca do direito da pro-
movente à percepção da verba perquirida na inicial, haja vista o
reconhecimento pela própria Fazenda Municipal, por intermédio
da publicação do Decreto nº 20/2015, colacionado aos autos à fl.
39.  Ademais, ainda que não comprovado o gozo, é  legítimo o
pagamento do terço de férias.

- O normativo previu o pagamento dos terços de férias dos anos
de 2010 a 2014, considerando que algumas categorias funcio-
nais do Município de Pirpirituba não receberam os terços de fé-
rias dos anos respectivos, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais,
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 iguais e sucessivas, a ser iniciado em janeiro de 2016. Nesse
cenário, a manifestação nos autos, posteriormente ao ajuiza-
mento da lide, discordando do parcelamento e dos valores pa-
gos não pode nem deve ser considerado aditamento da inicial,
em razão de fato superveniente à  propositura da demanda.
Com efeito, a petição de fls. 43/47, consiste em resposta ao
documento juntado aos autos pelo Município, em que a de-
mandante rechaça a forma de pagamento e os valores pagos a
menor.

- Ao julgar pela procedência parcial do pedido, a Julgadora
apenas reconheceu o inadimplemento da Edilidade, determi-
nando-se que fosse adimplida “a diferença do 1/3 das férias
dos  últimos  cinco  anos  2009/2010,  2010/2011,  2011/2012,
2012/2013, 2013/2014, respeitado o pagamento dos valores
através do Decreto Municipal 20/2015, devendo ser apurado
na fase de liquidação a diferença e sobre esta a devida cor-
reção”, fl. 65. Em assim sendo, inexiste decisão fora ou além
do  pedido,  tampouco  aditamento  irregular  da  inicial,  mas
apenas o mero inconformismo da mencionada Edilidade com
a obrigação que lhe fora imposta, que não desborda, em mo-
mento algum, da pretensão deduzida na inicial.

-  “REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO RÉU. AÇÃO
DE  COBRANÇA.  PREJUDICIAL DE  PRESCRIÇÃO  E
PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E
DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRI-
TO. SERVIDOR OCUPANTE DE CARGO COMISSIONA-
DO.  EXONERAÇÃO.  DIREITO  A INDENIZAÇÃO  PE-
LAS FÉRIAS NÃO GOZADAS E AO ADIMPLEMENTO
DOS  RESPECTIVOS  TERÇOS.  CONDENAÇÃO  QUE
CONTEMPLOU PARCELAS CUJA QUITAÇÃO SE EN-
CONTRA  COMPROVADA  NOS  AUTOS.  EXCLUSÃO.
PROVIMENTO  PARCIAL.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557,
CAPUT C/C §1º-A, CPC, E SÚMULA 253 DO STJ. Conso-
ante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo
para prescrição do direito de pleitear a indenização referente
às férias não gozadas começa a fluir no momento em que o
servidor  fica  impossibilitado  de  usufruí-las,  o  que  ocorre
com o seu desligamento do cargo. Não tendo decorrido mais
de cinco anos entre a exoneração da autora e a propositura
da ação, descabe falar em prescrição. Segundo a Súmula 137
do STJ, compete à Justiça Comum Estadual processar e jul-
gar ação de servidor público municipal, pleiteando direitos
relativos ao vínculo estatutário. O juiz é o destinatário da
prova, podendo indeferir a produção daquelas que considere
desnecessárias ou protelatórias.  À luz de entendimento as-
sente no STF, o servidor ocupante de cargo comissionado,
após a sua exoneração, faz jus ao recebimento em pecúnia,
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acrescido do terço constitucional, das férias não gozadas”.
Verificando-se, no entanto, que parte das parcelas pleiteadas
teve a sua quitação comprovada nos autos, tais verbas devem
ser  excluídas  da  condenação.”  (TJPB  -
00008418920138150181, Rel. Desa. Maria de Fátima Mora-
es Bezerra Cavalcanti, 13/02/2015).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Jus-
tiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Pirpirituba, desafi-
ando sentença lançada nos autos da “Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer e Antecipa-
ção dos Efeitos da Tutela” proposta por Maria Eliane de Pontes Maciel em desfavor daque-
le, objetivando a percepção do terço constitucional das férias, correspondente aos últimos cin-
co anos, ante o inadimplemento pelo promovido.

A magistrada de base, às fls. 62/66, decidiu a lide posta em juízo sob os seguin-
tes termos:

“ISTO POSTO,  pelas considerações acima expendidas,  JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO,  com resolução
do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, para determinar que
o Município  de Pirpirituba-PB efetue o pagamento das seguintes
verbas à parte autora:
a)  A  diferença  do  1/3  das  férias  dos  últimos  cinco  anos
2009/2010, 2010/011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, respeita-
do  o  pagamento  dos  valores  através  do  Decreto  Municipal
20/2015, devendo ser apurado na fase de liquidação a diferença e
sobre esta a devida correção.” - Grifos nos originais. 

Apelação Cível manejada pela Fazenda Municipal às fls. 68/72, pugnando pela
nulidade da decisão. Para tanto, argumenta que o pleito inaugural reside, tão somente, na ina-
plicabilidade do Decreto nº 20/2015, com o pagamento da verba pretendida em apenas uma
parcela. Sustenta, ainda, que a decisão proferida pelo Juízo de origem foi extra petita, em vir-
tude da determinação do ressarcimento da diferença referente a 1/3 do descanso legal.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 80/87.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer às 94/98, opinando pelo desprovimen-
to do recurso apelatório.

É o relatório.
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VOTO

O cerne da controvérsia recursal reside em aferir se o Juízo a quo proferiu deci-
são extra petita por determinar o pagamento das diferenças do terço constitucional das férias,
correspondente aos últimos cinco anos.

Pois bem. A autora, agente comunitária de saúde do Município de Pirpirituba,
ajuizou a presente ação com o escopo de ser ressarcida quanto aos adicionais de férias (1/3),
dos  interregnos  compreendidos  entre  2009/2010,  2010/2011,  2011/2012,  2012/2013,
2013/2014, bem como as parcelas vincendas, com base na remuneração, ante o inadimple-
mento pelo promovido.

De início, é mister salientar a incontestabilidade acerca do direito da promo-
vente à percepção da verba perquirida na inicial, haja vista o reconhecimento pela própria Fa-
zenda Municipal, por intermédio da publicação do Decreto nº 20/2015, colacionado aos autos
à fl. 39.

Ademais, ainda que não comprovado o gozo, é legítimo o pagamento do terço
de férias. Sobre a obrigatoriedade do pagamento, destaco os seguintes julgados proferidos por
este Egrégio Tribunal:

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO DO RÉU. AÇÃO DE CO-
BRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E PRELIMINA-
RES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DE CERCEAMEN-
TO  DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SERVIDOR  OCU-
PANTE DE CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  DI-
REITO A INDENIZAÇÃO PELAS FÉRIAS NÃO GOZADAS E
AO ADIMPLEMENTO DOS RESPECTIVOS TERÇOS. CON-
DENAÇÃO QUE CONTEMPLOU PARCELAS CUJA QUITA-
ÇÃO SE ENCONTRA COMPROVADA NOS AUTOS. EXCLU-
SÃO.  PROVIMENTO PARCIAL.  APLICAÇÃO DO ART.  557,
CAPUT C/C §1º-A, CPC, E SÚMULA 253 DO STJ. Consoante
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prazo para pres-
crição do direito de pleitear a indenização referente às férias não
gozadas começa a fluir no momento em que o servidor fica impos-
sibilitado de usufruí-las, o que ocorre com o seu desligamento do
cargo. Não tendo decorrido mais de cinco anos entre a exoneração
da autora e a propositura da ação, descabe falar em prescrição.
Segundo a Súmula 137 do STJ, compete à Justiça Comum Estadu-
al processar e julgar ação de servidor público municipal, pleitean-
do direitos relativos ao vínculo estatutário. O juiz é o destinatário
da prova, podendo indeferir a produção daquelas que considere
desnecessárias ou protelatórias. À luz de entendimento assente no
STF, o servidor ocupante de cargo comissionado, após a sua exo-
neração, faz jus ao recebimento em pecúnia, acrescido do terço
constitucional, das férias não gozadas”. Verificando-se, no entan-
to, que parte das parcelas pleiteadas teve a sua quitação compro-
vada nos autos, tais verbas devem ser excluídas da condenação.”
(TJPB  -  00008418920138150181,  Rel.  Desa.  Maria  de  Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti, 13/02/2015)
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“RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.
SECRETÁRIO MUNICIPAL. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TER-
ÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO NÃO COMPROVADO.
ÔNUS CABÍVEL À EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART.
333,  II,  DO CPC. VERBAS DEVIDAS. JUROS DE MORA E
CORREÇÃO MONETÁRIA.  APLICAÇÃO DO ART.  1º-F DA
LEI 9.494/97, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09.
APLICAÇÃO DO ART.  557,  §1º-A,  DO CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO À APELAÇÃO E PROVIMENTO PARCIAL DA RE-
MESSA OFICIAL. - [...] O não pagamento do terço constitucio-
nal 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 trabalha-
dor; 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 impe-
ditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao
recebimento das verbas pleiteadas, do qual não se desincumbiu.
[…].” (TJPB –  0032554-25.2011.815.2001,  Rel.  Joao Alves  Da
Silva, 12-02-2015)

Com efeito, mostra-se indubitável a ausência de dúvida quanto à obrigatorieda-
de do pagamento dos valores pleiteados a título de terço constitucional de férias, até porque o
Município teve a oportunidade de contrariar a tese defendida pela parte demandante e apre-
sentou um decreto reconhecendo a dívida.

Ao revés, o apelante também suscita a ocorrência de infração ao princípio da
congruência. Da análise do almanaque processual, constato que a demanda fora formulada em
agosto de 2015 e o Decreto Municipal nº 20/2015 encontra-se datado de 14 de dezembro de
2015. Portanto, da edição do ato supracitado, já estava em curso a presente ação. 

O normativo previu o pagamento dos terços de férias dos anos de 2010 a 2014,
considerando que algumas categorias funcionais do Município de Pirpirituba não receberam
os terços de férias dos anos respectivos, em 36 (trinta e seis) parcelas mensais, iguais e suces-
sivas, a ser iniciado em janeiro de 2016. Nesse cenário, a manifestação nos autos, posterior-
mente ao ajuizamento da lide, discordando do parcelamento e dos valores pagos não pode ser
considerado aditamento da inicial, em razão de fato superveniente à propositura da demanda.

Com efeito, a petição de fls. 43/47, consiste em resposta ao documento juntado
aos autos pelo Município, em que a demandante rechaça a forma de pagamento e os valores
pagos a menor. 

Desse modo, ao julgar pela procedência parcial do pedido, a Julgadora apenas
reconheceu o inadimplemento da Edilidade, determinando-se que fosse adimplida “a diferen-
ça do 1/3 das férias dos últimos cinco anos 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013,
2013/2014, respeitado o pagamento dos valores através do Decreto Municipal 20/2015, de-
vendo ser apurado na fase de liquidação a diferença e sobre esta a devida correção”(fl. 65).
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Em assim sendo, inexiste decisão fora ou além do pedido, tampouco aditamen-
to irregular da inicial, mas apenas o mero inconformismo da mencionada Edilidade com a
obrigação que lhe fora imposta, que não desborda, em momento algum, da pretensão deduzida
na inicial.

A linha de raciocínio, acima delineada, é a utilizada por esta Corte de Justiça,
em recentíssimos julgados referentes a casos de inconteste similitude, com o mesmo objeto e
causa de pedir, onde figura no polo passivo o Município de Pirpirituba, senão vejamos:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE
FAZER E ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PRO-
CEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO  DA
EDILIDADE. SERVIDORA PÚBLICA. AGENTE COMUNITÁ-
RIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRPIRITUBA. TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMEN-
TO. AJUIZAMENTO DA PRESENTE DEMANDA. POSTERI-
OR DECRETO MUNICIPAL Nº  20/2015  QUE ESTIPULA O
PAGAMENTO DA VERBA PLEITEADA EM TRINTA E SEIS
MESES.  PETIÇÃO  ACOSTADA QUE  IMPUGNA A DOCU-
MENTAÇÃO JUNTADA PELA EDILIDADE. PEÇA QUE NÃO
CONFIGURA ADITAMENTO DA INICIAL. DECISÃO EXTRA
PETITA. INEXISTÊNCIA. VERBAS DEVIDAS. PAGAMENTO
A SER REALIZADO COM REDUÇÃO DA QUANTIA ADIM-
PLIDA. DETERMINAÇÃO. DESPROVIMENTO DO APELO. -
Ainda que não gozadas as férias em momento oportuno, é direito
do servidor público receber o terço de férias, por ser um direito
constitucionalmente previsto. - "Sobrevindo, no curso da demanda,
Decreto Municipal reconhecendo o inadimplemento e determinan-
do o parcelamento do débito, a petição que impugna os valores
apontados pela edilidade não configura aditamento da inicial. De
outro lado, não infringe o princípio da congruência a sentença que
reconhece o inadimplemento e que determina o pagamento das di-
ferenças entre o valor exato do terço de férias e aqueles efetuados,
administrativamente,  pela  edilidade"  (TJPB,  AC  nº  0000564-
82.2015.815.0511, Rel. Des. João Alves da Silva, J. 17/10/2017).”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005803620158150511, 4ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j.
em 05-12-2017) 

“APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.  SERVI-
DOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. DEVER DO ENTE PÚBLICO.
DECRETO MUNICIPAL ESTIPULANDO O PARCELAMEN-
TO  EM  36  VEZES  NO  CURSO  DA DEMANDA.  PETIÇÃO
QUE IMPUGNOU DOCUMENTAÇÃO TRAZIDA NO CURSO
DA LIDE. PEÇA QUE NÃO CONFIGURA ADITAMENTO DA
INICIAL.  SENTENÇA QUE  RECONHECEU  EM  PARTE  A
PRETENSÃO INAUGURAL. DETERMINAÇÃO DE QUE AS
DIFERENÇAS FOSSEM APURADAS EM LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE DECISÃO EXTRA OU UL-
TRA PETITA. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO. HONORÁ-
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RIOS  ADVOCATÍCIOS.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.  FIXAÇÃO
DESDE LOGO. IMPOSSIBILIDADE. CPC, ART. 85, § 4º,  II.
NECESSIDADE  DE  AGUARDAR-SE  A  LIQUIDAÇÃO  DA
SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICI-
AL. - É de se garantir o direito aos servidores públicos municipais
de receber o terço de férias, ainda que não as tenham gozado à
época devida - Sobrevindo, no curso da demanda, Decreto Munici-
pal  reconhecendo  o  inadimplemento  e  determinando  o  parcela-
mento do débito, a petição que impugna os valores apontados pela
edilidade não configura aditamento da inicial. De outro lado, não
infringe o princípio da congruência a sentença que reconhece o
inadimplemento e que determina o pagamento das diferenças entre
o valor exato do terço de férias e aqueles efetuados, administrati-
vamente, pela edilidade. - Sendo ilíquida a sentença, o valor dos
honorários deve ser fixado por ocasião da liquidação, conforme
previsão expressa do art. 85, § 4º, II, do CPC.” (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO do Processo Nº 00005648220158150511, 4ª Câ-
mara Especializada Cível, Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA ,
j. em 17-10-2017).

Nesse panorama, inexiste razão para ser modificada a sentença objurgada, de-
vendo esta ser ratificada in totum, por ter sido proferida em sintonia com precedente recente
desta Corte de Justiça.

Ante o exposto,  DESPROVEJO O APELO,  mantendo a sentença objurgada
em todos os seus termos.

Ato contínuo, por ocasião do regramento contido no art. 85, §11, do CPC/2015,
majoro os honorários advocatícios, apenas quanto ao percentual a ser pago pelo Município de
Pirpirituba, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, incluindo, portanto, a
verba honorária recursal. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Parti-
ciparam do julgamento, além do relator, o Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza (com jurisdição
limitada), o Exmo. Des. Leandro dos Santos a Exma. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra
Cavalcanti.

 Presente à sessão o 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.

Gustavo Leite Urquiza
JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

J/16
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