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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
VERBAS  SALARIAIS.  SERVIDOR  EXONERADO.
DIREITO  A  INDENIZAÇÃO  PELAS  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS,  TERÇOS  DE  FÉRIAS  E  DÉCIMOS
TERCEIROS  SALÁRIOS,  INDEPENDENTEMENTE
DE  PRÉVIO  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO.  ÔNUS DA
EDILIDADE.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE
DESTA  CORTE.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
APELO. ART. 557, CAPUT, CPC.

O  gozo  de  férias,  com  o  respectivo  acréscimo
pecuniário,  bem como o  décimo terceiro  salário,  são
direitos  constitucionais  assegurados  a  todos  os
servidores  públicos,  que  independem  de  prévio
requerimento  administrativo,  de  forma  que,  havendo
cobrança em juízo,  cabe à edilidade provar a quitação
de tais verbas, por constituir fato modificativo, extintivo
ou  impeditivo  do direito  do  autor  (art.  333,  II,  CPC).
Inexistindo prova de tal adimplemento, é imperativa a
condenação.

REMESSA  OFICIAL.  CONDENAÇÃO  AO
PAGAMENTO DE VERBAS (DÉCIMOS TERCEIROS
SALÁRIOS)  RELATIVAS  A  PERÍODOS  NÃO
POSTULADOS  NA  INICIAL.  SENTENÇA  ULTRA-
PETITA.  DECOTE  DO  EXCESSO.  NECESSIDADE.
VERIFICAÇÃO  AINDA  DE  QUE  PARCELAS  DA



CONDENAÇÃO  FORAM  ATINGIDAS  PELA
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  REFORMA  DESSA
PARTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO §1-A DO
ART. 557, CPC, À LUZ DA SÚMULA 253 DO STJ.

Restando demonstrado que a condenação contemplou
verbas salariais (décimos terceiros salários) relativos a
períodos (posteriores a junho de 2009) não postulados
na inicial, caracterizado está o julgamento  ultra petita,
sendo necessário o decote da parte na qual a decisão
se excedeu.

Sendo a relação de trato sucessivo e sabendo-se que o
servidor/promovente  se  tornou  credor  dos  décimos
terceiros  salários  ao  final  de  cada  ano  trabalhado
(termo inicial para a contagem do lapso prescricional),
faz-se  necessário  excluir  da  condenação  as  verbas
pretéritas  aos  05  (cinco)  anos  anteriores  ao
ajuizamento da ação.  

Vistos, etc.

Trata-se de  Remessa Oficial  e Apelação Cível interposta pelo
município de Guarabira contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª
Vara daquela Comarca, que julgou procedente a Ação de Cobrança ajuizada
por  Risonaldo  Araújo  Ribeiro,  condenando  o  apelante  ao  pagamento da
“quantia  referente  […]  a  indenização  de  férias  acrecidos  de  terço
constitucional, durante o período laborado, com observância do valor vigente
na  data  da  exoneração  do  autor,  e  do  décimo  terceiro  salário  auferido  no
tempo trabalhado” (fls. 62/63).

Nas  suas  razões  recursais  (fls.  66/70),  o  município/promovido
alega que o pagamento do terço constitucional  de férias “só é devido para
quem realmente entrou em gozo,  contudo num rápido manusear dos autos,
não houve a juntada de documento comprovando o requerimento de tais férias,
nem sequer do seu próprio gozo” (fl. 68). 

Ao  final,  sustenta  que  “é  descabido  também o  pedido  de  13º
salários, haja vista a ausência do suporte probatório que comprove o suposto
direito ora pleiteado” (fl. 70).

Contra-arrazoando  (fls.  78/83),  o  apelado  pugnou  pelo
desprovimento do recurso.

Às  fls.  94/95,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça  absteve-se  de
opinar,  por  entender  ausentes  as  situações  ensejadoras  de  intervenção
ministerial obrigatória. 



É o relatório.
Decido.

O autor alegou na exordial que  “foi contratado no ano de 2005
para  prestar  serviços  de  motorista  no  Município  de  Guarabira,  tendo  seu
contrato  se  encerrado  no  mês  de  maio  de  2009”,  sendo,  em  seguida,
“nomeado para exercer o cargo em comissão de Administrador do Mercado
Público Central, em 15 de maio de 2009, […] tendo sido exonerado no dia 30
de dezembro de 2012” (fl. 02). 

Aduziu  que  no  período  laborado  não  gozou,  nem  percebeu
valores  relativos  às  férias,  bem como  ao  terço  constitucional  e  ao  décimo
terceiro salário.

Na sentença vergastada (fls. 59/63), o magistrado  a quo julgou
procedente o pleito inicial,  condenando o apelante ao pagamento da “quantia
referente […] a indenização de férias acrecidos de terço constitucional, durante
o período laborado, com observância do valor vigente na data da exoneração
do  autor,  e  do  décimo  terceiro  salário  auferido  no  tempo  trabalhado”  (fls.
62/63).

Nas  razões  do  seu  recurso  apelatório  (fls.  66/70),  o
município/promovido alega que o pagamento do terço constitucional de férias
“só  é  devido  para  quem  realmente  entrou  em  gozo,  contudo  num  rápido
manusear  dos  autos,  não  houve  a  juntada  de  documento  comprovando  o
requerimento de tais férias, nem sequer do seu próprio gozo” (fl. 68). 

Ao  final,  sustenta  que  “é  descabido  também o  pedido  de  13º
salários, haja vista a ausência do suporte probatório que comprove o suposto
direito ora pleiteado” (fl. 70).

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme entendimento difundido na jurisprudência pátria, em se
tratando de ação de cobrança de verbas salariais, compete ao autor provar a
existência do vínculo trabalhista com a edilidade promovida.  Se esta aduz ter
pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do
direito perseguido (art. 333, II, CPC).

In  casu,  a  existência  do  vínculo  funcional  entre  a  autora  e  a
edilidade resta comprovada por meio dos documentos de fls. 10/13 (cargo de
Administrador de Mercado Público Central) e de fl. 14 (cargo de motorista). 

Logo, caberia ao promovido comprovar que o promovente gozou
as férias relativas a todos aqueles períodos aquisitivos, com o pagamento dos
respectivos  terços,  bem como  que  quitou  os  décimos  terceiros  salários  do
período reclamado na inicial, mormente por se saber que tais direitos (férias e
décimos  terceiros  salários)  são  garantidos  a  todos  os  servidores  públicos.
Nesse sentido:



REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.  SALÁRIOS ATRASADOS,  TERÇO
CONSTITUCIONAL  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DAS VERBAS. ÔNUS
DA EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333,  II,  DO
CPC. MATÉRIA PACÍFICA NO STF. [...] 
- Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização
do pagamento pleiteado,  nos termos do artigo  333,  II,  do
CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, sob pena
de ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público em
detrimento do particular, vedado pelo ordenamento jurídico.
- A Constituição Federal prevê, expressamente, o direito ao
gozo de férias a o acréscimo pecuniário respectivo a todos
os  servidores  públicos,  sejam  eles  efetivos  ou
comissionados (CF, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º) - Cabe à
Edilidade trazer elementos probatórios de fato modificativo,
extintivo  ou impeditivo do direito  do autor  (art.  333,  II,  do
CPC).  Não  se  desincumbindo  do  ônus  de  provar  o
pagamento  das  verbas  apontadas  na  sentença,  deve  ser
mantida a condenação.1 (grifei).

Ressalte-se  que,  ao  contrário  do  que  sustenta  o
município/apelante em seu recurso voluntário, não se faz necessário, para o
pagamento do terço constitucional de férias, a prova do efetivo gozo ou do seu
requerimento, conforme proclamam os precedentes desta Egrégia Corte:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  [...]
COBRANÇA.  VERBAS  TRABALHISTAS.  [...]  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.  PARCELA
ILEGALMENTE  RETIDA.  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. [...] 
[...]  -  É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor  público
perceber o gozo de férias anuais  remuneradas com,  pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos
do  artigo  7º,  XVII,  da  Carta  Magna,  considerando  ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 
- As férias não podem ter seu gozo sujeito ao requerimento
do  servidor,  porque  se  trata  de  garantia  constitucional
prevista no inciso XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art. 42,
§11,  todos da Constituição Federal,  a  ser observada pela
Administração,  tampouco  o  pagamento  do  adicional  está
sujeito à comprovação do seu efetivo gozo.
- O recebimento do adicional constitucional não está sujeito
à comprovação do efetivo gozo das férias. Precedentes do
Supremo Tribunal Federal. […].2

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001607320138150261, Relator DES JOAO 
ALVES DA SILVA , j. em 07-04-2015).



Dessa forma, desmerecem guarida as arguições levantadas pelo
apelante em suas razões recursais, já que, diante da ausência de comprovação
do gozo das férias  e  do  pagamento  do terço  constitucional  e  dos décimos
terceiros  salários  relativos  aos  períodos  reclamados  na  inicial,  deve  ser  a
edilidade  compelida  à  respectiva  quitação,  cabendo  apenas  verificar  a
extensão da condenação (face aos limites impostos pelo pedido inicial e em
virtude da incidência da prescrição), matérias que, apesar de não terem sido
mencionadas  no  recurso  voluntário,  devem  ser  examinadas  por  força  da
remessa oficial.

- DA CONDENAÇÃO  ULTRA-PETITA E DA PRESCRIÇÃO DE
PARCELAS PLEITEADAS NA INICIAL

Conforme relatado  acima,  a  parte  autora  narrou  na  inicial  que
laborou  durante  dois  períodos  para  o  município/promovido,  o  primeiro
compreendido entre o ano de 2005 e o mês de maio de 2009, quando exerceu
o cargo de motorista; e o segundo entre maio de 2009 e dezembro de 2012,
quando exerceu o cargo de Administrador do Mercado Público Central.

Aduzindo  não  ter  gozado  férias,  nem  recebido  o  terço
constitucional  e  o décimo terceiro  salário,  requereu,  em seu pedido final,  a
condenação do promovido ao pagamento da indenização de férias e do terço
constitucional  referente a todo o período laborado e a quitação do  décimo
terceiro salário alusivo à sua primeira passagem (2005 a 2009), conforme
se extrai do seguinte trecho da exordial (fl. 05): 

DOS PEDIDOS 
Ante o exposto, requer a Vossa Excelência o seguinte:
1. […].
2. A citação do promovido para contestar a presente, com as
advertências  do art.  285  do CPC,  sob pena  de revelia  e
confissão  da  matéria,  para,  ao  final,  ser  julgado
PROCEDENTE  o  pedido  em  todos  os  seus  termos,
condenando-o  ao  pagamento  de  indenização  de  férias
acrescidos de terço constitucional,  durante todo o período
laborado,  bem  como  os  décimos  terceiros  salários  do
período contratado (2005 a junho/2009), observado o prazo
prescricional […]. (grifei).

Na  sentença  vergastada  (fls.  59/63),  o  magistrado  a  quo
condenou o promovido ao pagamento da “quantia referente […] a indenização
de férias acrecida de terço constitucional,  durante o período laborado”  bem
como ao “décimo terceiro salário auferido no tempo trabalhado”  (fls.  62/63),
abrangendo, pois, na condenação relativa ao décimo terceiro salário, não só o
período pleiteado na inicial (2005 a junho de 2009), mas também o período
relativo à segunda passagem do autor pelos quadros do município promovido
(2009 a 2012).

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007084920128150321, Relator: DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 24-03-2015. 



Restou  configurado,  assim,  o  julgamento  ultra-petita (além  do
pedido), sendo imperativo o decote do excesso constatado no decisum,  à luz
das orientações do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  JULGAMENTO  ULTRA  PETITA.
DECOTE DO EXCESSO. 
1. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário
anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual
a decisão se excedeu.  Precedentes.  2.  Agravo regimental
não provido.3

Com efeito,  em relação  ao décimo terceiro salário,  não pode
prevalecer  a  condenação  que  ultrapasse  o  período  expressamente
estabelecido no pleito inicial  (2005 a junho de 2009),  devendo, pois,  serem
extirpadas as quantias posteriores a tal marco (junho de 2009).

 Feito  esse  registro,  verifico,  ainda  em  relação  à  condenação
atinente ao décimo terceiro salário, que, além de decotar o excesso relativo
ao período  posterior a junho de 2009 (face à caracterização do julgamento
ultra-petita), é necessária, também, a exclusão das quantias anteriores a junho
de 2008, por estarem fulminadas pela prescrição quinquenal. 

Isso porque como se trata de relação de trato sucessivo (Súmula
85  do  STJ)  e  o  servidor/promovente  se  tornou  credor  dos  décimos
terceiros salários ao final de cada ano trabalhado (termo inicial  para a
contagem do lapso prescricional), a prescrição quinquenal atingiu as verbas
pretéritas aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação. Assim, tendo
sido  esta  ajuizada  em  junho  de  2013  (fl.  02),  estão  prescritas  todas  as
verbas relativas a décimos terceiros salários anteriores a junho de 2008.

Apenas a título de esclarecimento, destaco, por outro lado, que
inexiste,  no  caso  concreto,  prescrição  em relação  aos  valores  atinentes  à
indenização de férias não gozadas e aos terços constitucionais, pois à luz
de  jurisprudência  assente  no  Superior  Tribunal  de  Justiça,  o  prazo  para
prescrição do direito de pleitear a indenização referente às férias não gozadas
(e consequentemente aos respectivos terços constitucionais)  começa a fluir
no momento em que o servidor fica impossibilitado de usufruí-las, o que
acontece  com  o  seu  desligamento  da  edilidade (seja  através  de
exoneração, de demissão ou de aposentadoria). Nesse sentido:

PROCESSUAL  ADMINISTRATIVO.  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS.  DIREITO  À  INDENIZAÇÃO.  PRESCRIÇÃO.
TERMO  INICIAL.  MOMENTO  DA  APOSENTADORIA.
CABIMENTO.
1.  O  termo  inicial  da  prescrição  do  direito  de  pleitear  a
indenização referente às férias não gozadas tem início com

3 STJ - AgRg no AREsp 153.754/PE, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, 
julgado em 04/09/2012, DJe 11/09/2012.   



a  impossibilidade  de  não  mais  usufruí-las.  No  caso  dos
autos, está correto entendimento do acórdão de que o termo
inicial se deu com momento da aposentadoria do servidor.
2. Agravo regimental não provido.4 (grifei).

In  casu,  resta  incontroverso  –  por  ausência  de  impugnação
específica do promovido – que a primeira exoneração do autor ocorreu  em
maio  de  2009 (momento  a  partir  do  qual  se  iniciou  a  contagem do  lapso
prescricional  para  as  férias  não  gozadas  e  terços  constitucionais  relativos
àquele vínculo), de maneira que ainda não havia transcorrido 05 (cinco) anos
quando do ajuizamento da ação (em junho de 2013).  

Em sendo assim, concluo que não há o que se modificar no que
pertine  à  condenação  das  férias  não  gozadas  e  dos  respectivos  terços
constitucionais,  devendo,  por  outro  lado,  ser  a  remessa oficial  parcialmente
provida  para  se  afastar  da  condenação  relativa  aos  décimos  terceiros
salários os valores anteriores a junho de 2008 (por estarem fulminados pela
prescrição quinquenal), bem como as quantias  posteriores a maio de 2009
(por  extrapolarem  os  limites  do  pedido,  caracterizando  o  julgamento  ultra-
petita).  

Ressalte-se  que,  estando  a  sentença,  no  aludido  ponto,  em
confronto  com jusrisprudência  de  Tribunal  Superior;  e,  em todos  os  outros
aspectos,  em consonância com jurisprudência  desta  Corte,  prescinde-se do
exame da matéria pelo órgão colegiado, sendo possível, no caso, o julgamento
monocrático previsto no art. 557, caput e §1º-A, CPC, dispositivo aplicável ao
reexame necessário, à luz da Súmula 2535 do STJ.

Face todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso apelatório,
com fulcro  no  caput do  art.  557,  CPC;  e  DOU PROVIMENTO PARCIAL à
remessa  oficial  para  afastar  da  condenação  relativa  aos  décimos  terceiros
salários os valores anteriores a junho de 2008 (por estarem fulminados pela
prescrição quinquenal), bem como as quantias posteriores a maio de 2009 (por
extrapolarem os limites do pedido, caracterizando o julgamento ultra-petita). 

 
P.I.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

JUIZ Ricardo Vital de Almeida
           RELATOR

4 STJ  -  AgRg  no  AREsp  43.675/BA,  Rel.  Ministro  CASTRO  MEIRA,  SEGUNDA  TURMA,
julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013.
5 Súmula 253 do STJ: O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o
reexame necessário.
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