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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDORA PÚBLICA. VERBAS SALARIAIS.  AUSÊNCIA 
DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO  PRÉVIO. 
DESNECESSIDADE.  APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA 
INAFASTABILIDADE  DO  JURISDICIONÁRIO. 
APELAÇÃO NEGADA SEGUIMENTO. TERÇO DE FÉRIAS, 
INDENIZAÇÃO RELACIONADA À FALTA DE INSCRIÇÃO 
NO PASEP E DIFERENÇA DO SALÁRIO-FAMÍLIA. PROVA 
DO PAGAMENTO.  INTELIGÊNCIA  DO ART.  333,  II,  DO 
CPC.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI. 
VERBAS  DEVIDAS,  RESSALVADOS  OS  PERÍODOS 
PRESCRITOS.  CONVERSÃO  DA  LICENÇA  PRÊMIO  EM 
PECÚNIA.  DESCABIMENTO.  AUSÊNCIA  DE 
REGULAMENTAÇÃO.  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. REFORMA DA SENTENÇA. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DOS  TRIBUNAIS 
PÁTRIOS. ARTIGO 557, DO CPC, E SÚMULA 253, DO STJ. 
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO  E  PROVIMENTO 
PARCIAL DA REMESSA.

-  Nos  termos  do  ordenamento  jurídico  pátrio,  não  há 
necessidade  de  prévio  esgotamento  da  via  administrativa 
como  condição  para  o  beneficiário  ingressar  em  juízo,  sob 
pena de sérias afrontas ao direito de ação e ao princípio da 
inafastabilidade da jurisdição.

− “[...]  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  artigo  333,  inciso  II,  do  CPC,  incumbe ao 
Município  demonstrar  que  efetivamente  pagou  as  verbas 
remuneratórias  de  servidor  supostamente  inadimplidas.  In  
casu,  não  tendo  comprovado  a  edilidade  o  pagamento  das 
verbas,  faz  jus  a  promovente aos  recebimentos do terço de 
férias,  da  indenização  pela  ausência  de  sua  inscrição  no 
PASEP  e  da  diferença  a  menor  do  valor  pago  a  título  de 
salário-família, observando o prazo quinquenal não prescrito.

- Consoante Jurisprudência dominante do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, ainda que a legislação municipal preveja a 
concessão  de licença  prêmio  a  seus  servidores,  a  conversão 
desta em pecúnia só pode ser deferida nos casos em que há 
regulamentação expressa por parte do referido diploma legal.

-  “A  Primeira  Seção/STJ,  [...],  levando  em  consideração  o 
entendimento  firmado  no  julgamento  da  ADI  4.357/DF 
(acórdão pendente de publicação), pacificou entendimento no 
sentido  de  que,  em  se  tratando  de  condenação  imposta  à 
Fazenda  Pública,  de  natureza  não  tributária,  os  juros 
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial de 
remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de 
poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com 
redação da Lei 11.960/09, no que concerne ao período posterior 
à sua vigência; já a correção monetária, por força da declaração 
de  inconstitucionalidade  parcial  do  art.  5º  da  Lei  11.960/09 
(ADI 4357/DF), deverá ser calculada com base no IPCA, índice 
que melhor reflete a inflação acumulada do período”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  oficial  e  apelatório  manejado  pelo 
Município de Cuitegi contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da 
Comarca de Pilões nos autos da ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer, 
promovida por Marlene Mendes dos Santos em face do Poder Público recorrente. 

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo  julgou 
procedente  a  pretensão  vestibular,  para  o  fim  de  condenar  o  Poder  Público 

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



demandado ao pagamento, em favor da autora, das seguintes verbas: indenização 
pela falta de inscrição da autora no PASEP, na importância de um salário-mínimo por 
ano,  no  período  de  2003  a  2010;  correção  do  tempo  de  serviço  da  promovente, 
devendo ser contabilizado a partir  de 14/01/1998;  terço de férias  dos períodos de 
01/2005 - 01/2006 até 01/2008 - 01/2009; diferença do pagamento a menor no que se 
refere ao salário-família entre junho de 2005 a abril de 2006; bem como, conversão de 
licença prêmio não gozada em pecúnia referente ao período de 06 (seis) meses, tudo 
acrescido de juros de mora e de correção monetária.

Inconformada com o teor decisório, a Municipalidade ofertou 
tempestivamente  suas  razões  recursais,  argumentando,  em  suma,  que  a  parte 
promovente não realizou qualquer requerimento administrativo referente às verbas 
discutidas nos autos, configurando, assim, segundo afirma, a falta de interesse de 
agir.  Ao  final,  pugnou  pelo  provimento  do  recurso,  a  fim  de  ser  julgado 
improcedente a presente demanda.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões, alegando que a 
edilidade não relacionou nenhum substrato probante que desconstituísse o direito 
pleiteado nos autos, devendo, por tais razões, ser desprovido o apelo (fls. 132/133). 

 
Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 

deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 
1º, do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório.

DECIDO

De  início,  entendo  que,  em  se  tratando  de  litígio  em  que  a 
Fazenda Pública foi vencida, necessário o cumprimento do rito previsto no artigo 
475, inciso I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil.

Anote-se, assim, que é inaplicável o disposto no § 2º do artigo 
citado,  pois,  conforme jurisprudência  emanada  da  Corte  Superior,  “as  sentenças 
ilíquidas desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e 
às respectivas autarquias e fundações de direito público estão sujeitas ao reexame 
necessário. A exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de 
pedido  genérico  e  ilíquido,  pois  esse  dispositivo  pressupõe  uma  sentença 
condenatória 'de valor certo não excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'”2.

De ofício, examino o litígio, também, à luz da remessa oficial.

Oportuno destacar  que controvérsia  em deslinde transita  em 

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



redor do suposto direito da autora, auxiliar de serviço, lotada na Câmara Municipal 
de Cuitegi, reintegrada ao cargo em 2007 (fl. 14), à percepção de uma série de verbas, 
dentre as quais a indenização por falta de inscrição da autora no PASEP, a retificação 
do tempo de serviço da promovente, o terço de férias de determinados períodos, a 
diferença do pagamento a menor no que se refere ao salário-família, bem como, a 
conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia.

A esse respeito, o magistrado a quo concedeu todos os pedidos 
formulados na inicial, julgando, assim, procedente a demanda. É contra essa decisão 
que se insurge a municipalidade, alegando resumidamente a falta do interesse de 
agir,  sob  o  argumento  de  que  a  promovente  não  formulou  nenhum  pedido 
administrativo referente ao recebimento das verbas acima relacionadas.

Analisando  o  argumento  recursal,  imperioso  registrar  que  a 
exigência de se requerer primeiramente na via administrativa, para que se busque 
posteriormente  o  provimento  jurisdicional,  afronta  diretamente  o  direito  de  ação 
constitucionalmente  assegurado,  assim  como,  o  princípio  constitucional  da 
inafastabilidade da jurisdição, não merecendo amparo os argumentos ventilados no 
recurso, devendo, portanto, ser negado seguimento ao apelo. Nesse sentido, destaco:

“É  direito  fundamental  o  pleno  acesso  ao  Poder  Judiciário, 
consoante previsto . o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal de 1988, 
não  sendo  prudente  impor  a  alguém  a  obrigação  de  mover, 
previamente,  a  via  administrativa,  ante  a  ausência  de  amparo 
legal.”3  

Com  relação  à  remessa  necessária,  adianto  que  deve  ser 
parcialmente provida, para reformar parte da decisão, adequando-a ao entendimento 
sedimentado em nosso ordenamento jurídico.

À luz dessa referida casuística, é cediço que é direito líquido e 
certo  de  todo  servidor  público  perceber  seu  salário  pelo  exercício  do  cargo 
desempenhado, nos termos do artigo 7° da Carta Magna vigente, considerando ato 
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada.

Dessa feita, demonstrando a autora ser servidora efetiva, faz jus 
a receber pelo trabalho realizado, salientando-se que se trata de verba de natureza 
alimentar, pois a remuneração dos funcionários públicos destina-se a assegurar-lhes 
a satisfação de suas necessidades vitais básicas, de modo que nenhuma dificuldade 
orçamentária justificaria o inadimplemento de tais.

Pois  bem.  Com  relação  ao  terço  de  férias,  faz-se  necessário 
destacar que a edilidade não faz qualquer prova no sentido de ter realizado o seu 

3 TJPB – Processo: 01920090010901001 – Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho - Órgão Julgador: Quarta Câmara 
Cível - Data do Julgamento: 12/07/2012



pagamento (art. 333, II,  do CPC) e, nesses termos, a fim de evitar  locupletamento 
ilícito por parte do Poder Público, imprescindível assegurar à promovente o direito 
ao recebimento da referida verba. 

A jurisprudência  deste  Tribunal  de  Justiça,  já  entendeu,  por 
diversas vezes, neste sentido, in verbis:

“CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO  -Ação  Ordinária  de 
Cobrança - Serviço Prestado ao Município - Ausência de Pagamento 
- Documento comprovando que o Município deve ao autor - Revelia 
-Sentença - Apelação - Manutenção da sentença - Desprovimento do 
recurso. - Portanto, tendo o autor provado o fato constitutivo do seu 
direito art. 333, 1, CPC e não tendo o Município demonstrado o fato 
impeditivo por ele alegado art. 333, II, CPC, impõe-se reconhecer a 
procedência do pedido, mantendo a sentença em todos os termos.”4

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  VERBAS  SALARIAIS 
RETIDAS INDEVIDAMENTE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA 
DO PODER PÚBLICO. ILEGALIDADE. DIREITO ASSEGURADO 
PELA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ÔNUS  DA  PROVA  DO 
PAGAMENTO  QUE  INCUMBE  AO  MUNICÍPIO.  […]  Sendo 
obrigação  constitucional  do  Poder  Público  remunerar  seus 
servidores pelos trabalhos prestados,  a  retenção dos seus salários 
configura  enriquecimento  ilícito  da  Administração,  o  que  é 
repudiado  pelo  nosso  ordenamento  jurídico.  -  O  Município  é  o 
detentor  do  controle  dos  documentos  públicos,  sendo  seu  dever 
comprovar  o  efetivo  pagamento  das  verbas  salariais  reclamadas, 
considerando que ao servidor contratado é impossível fazer a prova 
negativa de tal fato. [...]”5

A esse respeito, sendo reconhecido o direito da promovente ao 
recebimento  do  terço  constitucional  de  férias,  diante  da  ausência  de  provas  a 
desconstituir a pretensão autoral, necessário identificar qual o período a ser pago.

Na  decisão  atacada,  o  magistrado  arbitrou  o  pagamento  do 
terço de férias dos períodos de 01/2005 - 01/2006 até 01/2008 – 01/2009, ocorre que 
alguns  meses  do ano de  2005 não  devem ser  computados,  em razão de  estarem 
atingidos  pelo  instituto  da  prescrição  quinquenal,  vez  que  a  ação  em apreço  foi 
proposta em 12/08/2010 , conforme se observa do termo de distribuição (fl. 18).

Assim, determino que a contagem do recebimento do 1/3 de 
férias  in  casu se  inicie  apenas  em 12/08/2005,  mantendo-se os  demais  períodos  já 
estabelecidos no decisum recorrido. 

4 TJPB – AC 0532009000178-4/001 – Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho – 3ª Câmara Cível – 20/04/2010.
5 TJPB – AC 09420070008126001 – Rel.  Des.  Maria das Nesves do Egito de A.  D.  Ferreira  –  2ª  Câmara Especializada - 

12/11/2012.



Com  relação  ao  salário-família,  o  sentenciante  condenou  a 
edilidade na diferença paga a menor em proveito da promovente, considerando que 
no período de junho de 2005 a abril de 2006, a administração não comprovou que tal 
rubrica estava sendo paga em quantia devida.

Nessa direção, entendo que a decisão deve ser mantida, pois 
pelo que se observa do contracheque do mês de junho de 2005 juntado à fl. 15, o 
salário-família  foi  pago  na  importância  de  R$  10,00,  quando  o  valor  correto  ao 
mesmo momento era R$ 21,27, restando, assim, evidente o pagamento a menor. 

No  que  se  refere  à  indenização  pela  não  inscrição  da 
promovente no PASEP,  deve-se  a  pretensão autoral  prosperar  em parte,  para  ser 
decotado da condenação o período atingido pela prescrição quinquenal. 

A inscrição dos servidores públicos no Programa de Formação 
do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar 
08/1970 e implica obrigação da pessoa jurídica de direito público a qual o servidor se 
encontra vinculado.

Por sua vez, a Lei 7.859/89 regulamentou a Constituição para 
garantir  aos  servidores  públicos  que  percebem  até  dois  salários-mínimos  e  que 
estejam cadastrados no PASEP há, no mínimo, cinco anos, um abono anual, no valor 
de um salário-mínimo. Senão, confira-se:

“Art. 1º É assegurado o recebimento de abono anual, no valor de um 
salário  mínimo  vigente  na  data  do  respectivo  pagamento,  aos 
empregados que: 
I - perceberem de empregadores, que contribuem para o Programa 
de  Integração  Social  (PIS)  ou  para  o  Programa  de  Formação  do 
Patrimônio do Servidor Público (Pasep), até dois salários mínimos 
médios  de  remuneração  mensal  no  período  trabalhado,  e  que 
tenham exercido atividade remunerada pelo menos durante trinta 
dias no ano-base; 
II - estejam cadastrados, há pelo menos cinco anos (art. 4º, § 3º, da 
Lei Complementar nº 26, de 11 de setembro de 1975) no Fundo de 
Participação PIS-Pasep ou no Cadastro Nacional do Trabalhador.”

Neste cenário, não é razoável que a omissão do Poder Público 
em inscrever servidores no referido programa traga-lhes prejuízos, devendo, pois, a 
administração  efetuar  o  pagamento  que,  por  sua  culpa  exclusiva,  deixaram  de 
receber os beneficiados.

No  caso  dos  autos,  embora  a  edilidade,  através  da  ficha 
funcional emitida em dezembro de 2010 (fl. 32), demonstre que inscreveu a autora no 
PASEP sob o nº 19024814505, não comprova, todavia, o devido cadastramento nos 
períodos apontados na inicial tampouco demonstra o recolhimento e pagamento de 



tal benefício, irregularidade esta que se observa também por meio da ficha financeira 
anual de 2009 e 2010 (fls. 30/31),  nas quais não constam o pagamento do referido 
benefício.

Nesses termos, reitero, havendo atraso ou mesmo ausência de 
cadastramento no programa de servidores que tenham como remuneração até dois 
salários-mínimos,  como é  o  caso  dos  autos,  deve  o  Município  indenizá-los  pelos 
prejuízos decorrentes do não recebimento dos abonos anuais a que têm direito.

Nesse toada,  nossa Corte de Justiça já  se manifestou sobre o 
tema,  entendendo  ser  cabível  a  indenização  pelo  não  cadastramento  no  PASEP, 
vejamos:

“AÇÃO DE COBRANÇA - Servidora Pública Municipal - Retenção 
de  salários  -  Procedência  do  pedido  -  Insurreição  Municipal 
voluntária - Súplica pela total reforma do julgado - Comprovação 
do  pagamento  dos  salários  dos  meses  de  outubro,  novembro  e 
dezembro de  2008  -  exclusão  das  verbas  -  Indenização  pela  não 
cadastramento do PIS/PASEP - Devida - Redução do quantum da 
indenização para 01 (um) salário mínimo - Provimento parcial”.6 

Sendo reconhecido, portanto, o dever do Município em pagar à 
promovente valor indenizatório pela não inscrição devida no PASEP, é de se registar 
a reforma da sentença, afastando da condenação o período prescrito, é dizer, in casu, 
considera-se o termo inicial indenizatório como sendo agosto de 2005, vez que, como 
visto, a ação foi ajuizada em 12/08/2010.

No tocante à retificação do tempo de serviço da autora junto 
aos quadros da administração municipal, deve-se ser mantida a decisão a quo, sendo 
contabilizado o período desde o ingresso daquela, que, por sinal, deu-se em 14 de 
janeiro de 1998, mediante concurso público, conforme consta da Portaria n. 009/2007 ( 
fl. 14). 

Com  relação  à  conversão  da  licença  prêmio  em  pecúnia, 
necessário reformar a sentença e prover, por consequência, a remessa oficial, pelas 
razões que seguem.

Embora o Município tenha alegado em sede de contestação a 
carência  de  legislação  local  acerca  do  tema,  verifica-se  sim  a  existência  de  lei 
municipal, a qual prevê, apenas, a concessão da referida licença por cada dez anos de 
trabalho desenvolvido pelo servidor junto à administração, sem, contudo, assegurar 
a  obrigatoriedade  de  sua  transformação  em  pecúnia.  Para  melhor  compreensão, 
convém transcrever a redação inserida na Lei Orgânica Municipal, vejamos:

Art. 70 – O Município instituirá regime jurídico único e plano de 

6 TJPB – Proc. nº 03720090041940001 – Rel. Dr. Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado – Julgamento: 31/05/2012



carreira  para  os  servidores  da  administração  pública  direta,  das 
autarquias e das fundações públicas.
Parágrafo  1º  –  A  lei  assegurará,  aos  servidores  da  administração 
direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais 
ou semelhadas do mesmo Poder ou entre Servidores dos Poderes 
Executivo  e  Legislativo,  ressalvadas  as  vantagens  de  caráter 
individual  e  as  relativas  à  natureza  ou  local  de  trabalho,  como 
também: (…)
b)  licença-prêmio  por  decênio  dos  serviços  prestados,  com 
remuneração integral fazendo jus aos reajustes ocorridos durante 
seu afastamento; 

Interpretando  a  norma  em  questão,  é  fácil  observar  que  a 
intenção do legislador foi expressa ao garantir somente o direito à licença prêmio, 
razão  pela  qual  deve-se  afastar  a  pretensão  inicial  da  autora  em  converter  o 
mencionado benefício em vantagens pecuniárias, até porque, no caso em testilha, a 
servidora continua em atividade, não estando aposentada. 

Nessa  toada,  faz-se  oportuno  registrar  ementa  de  decisão 
proferida pelo Egrégio TJPB, vejamos:

“ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS 
ATRASADAS.  TERÇO  DE  FÉRIAS,  SALÁRIO-FAMÍLIA  E 
CONVERSÃO  DE  LICENÇA  PRÊMIO  EM  PECÚNIA. 
PROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.   INEXISTÊNCIA  DE  FATO 
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU EXTINTIVO DO DIREITO 
DO AUTOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO 
LEGAL  DA  POSSIBILIDADE  DA  CONVERSÃO  DA  LICENÇA 
PRÊMIO  EM  PECÚNIA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA 
APELAÇÃO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  LICENÇA-PRÊMIO. 
CONVERSÃO.  ATIVIDADE.  ILEGALIDADE.  IMPOSTO  DE 
RENDA NA FONTE. 1. É ilegal a conversão de licença-prêmio em 
pecúnia  de  servidor  público  estadual  em  atividade  por  falta  de 
amparo  legal.  Resolução  da  Assembléia  Legislativa  não  é 
instrumento  hábil  para  instituição  desse  direito  por  se  tratar  de 
matéria  submetida  à  reserva  legal.  Na  falta  de  previsão  legal,  o 
direito  à  conversão  em  pecúnia  de  licença-prêmio  não  gozada 
somente nasce a partir da aposentadoria. Jurisprudência do STJ. 2. 
Uma vez reconhecida a  ilegalidade da conversão em pecúnia da 
licença-prêmio, a natureza da verba perde o caráter indenizatório. 
Tratando-se de remuneração, ainda que indevida, incide o imposto 
de  renda  na  fonte.  3.  Em  se  tratando  de  causa  em  que  não  há 
condenação, os honorários advocatícios são fixados de acordo com a 
apreciação  equitativa  do  juiz.  Hipótese  em  que  os  honorários 
devem ser reduzidos. Recurso provido em parte.”7 

7 TJPB - Processo Nº 00003271720108150481 - Relator Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides - 3ª Câmara Especializada Cível - 
Julgamento: 28/08/2014.



Por fim, quanto aos juros de mora e à correção monetária,  o 
Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o abalizado entendimento de que nas 
condenações impostas à Fazenda,  “[...] para pagamento de verbas remuneratórias 
devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de  mora  incidirão  da  seguinte  forma: 
percentual  de  1% (um por  cento)  ao  mês,  nos  termos do  art.  3º  do Decreto-lei 
2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir 
da  Medida  Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de  29/06/2009 
(DOU de  30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97;  juros 
moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros 
aplicados  à  caderneta  de  poupança,  nos termos do disposto  no art.  1º-F  da  Lei 
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, 
em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, 
que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a 
partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).8 

No que pertine, por sua vez, aos termos de início dos juros de 
mora e da correção monetária, aponto que os mesmos devem incidir na forma acima 
elencada, a contarem, respectivamente, da citação e da data do inadimplemento das 
verbas, isto é, do momento em que as mesmas deveriam ter sido quitadas.

Ante o exposto, com fulcro no art. 557, caput e § 1º-A, do CPC, 
na Súmula 253, do STJ, bem como, na Jurisprudência dominante desta Corte,  nego 
seguimento ao apelo e dou provimento parcial à remessa, para julgar improcedente 
o  pedido  de  conversão  da  licença  prêmio  em  pecúnia  e  reconhecer  a  prescrição 
quinquenal dos períodos acima descritos referente ao terço de férias e à indenização 
por  falta  de  inscrição  no  PASEP,  bem como,  para  adequar  os  juros  de  mora  e  a 
correção monetária aos termos de incidência já indicados.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 27 de fevereiro de 2015.

Desembargador João Alves da Silva
Relator

8 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.


