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INDENIZATÓRIA.  CORREÇÃO  MONETÁRIA.
CÁLCULO  PELO  IPCA. JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE DO STJ. PROVIMENTO PARCIAL DO
APELO E DA REMESSA.

-  O Decreto nº 20.910/32,  que regula a prescrição,  seja
qual  for  a  sua  natureza,  das  pretensões  formuladas
contra a Fazenda Pública, prevê o prazo de cinco anos,
contados da data do ato ou fato do qual se originarem,
para que as dívidas passivas contra a União, os Estados
e Municípios prescrevam.

- Sendo as pretensões exigidas no prazo prescricional de
cinco anos, contados da violação do direito, não há falar
em prescrição.

-  De acordo com o entendimento sufragado no RE nº
570.908/RN, que teve repercussão geral  reconhecida,  o
pagamento das férias, acrescidas do terço constitucional,
não depende do efetivo gozo, tratando-se de direito do
servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após o
transcurso do período aquisitivo.

-  É ônus do Ente Público  produzir  provas capazes de
elidir a presunção de veracidade existente em favor dos
servidores  que  buscam  o  recebimento  das  verbas
salariais não pagas.

-  O  terço  de  férias  não  pode  ser  tributado,  em razão
dessa parcela ter natureza compensatória/indenizatória
e  não  poder  ser  incorporada  aos  vencimentos  do
servidor público.

Apelação Cível E Remessa Oficial Nº 0000698-20.2014.815.0261 2



- No julgamento do REsp 1.270.439/PR sob o rito do art.
543-C do CPC/73, o STJ firmou o entendimento de que nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não
tributária a correção monetária deve ser calculada segundo
a  variação  do  IPCA,  em  face  da  declaração  de
inconstitucionalidade parcial  por arrastamento do art.  5º
da Lei n. 11.960/2009, por meio do julgamento nas ADIs n.
4.357-DF e 4.425- DF. 

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

ACORDA a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade, rejeitar  a
prejudicial  de  mérito  e,  no  mérito,  por  igual  votação,  dar  provimento
parcial ao recurso apelatório e à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de
Piancó contra sentença prolatada e  remetida oficialmente pelo Juízo da 1ª
Vara Mista da Comarca de Piancó, lançada nos autos da Ação Ordinária de
Cobrança ajuizada por Luiz Carlos Lopes da Silva.

A julgadora de primeiro grau, às fls. 40/42v, acolheu o
pedido inicial  e  condenou o Município a pagar ao promovente os terços
constitucionais de férias correspondentes aos anos de 2009, 2010, 2011, 2012
e  2013,  com  juros  de  mora  e  correção  monetária  a  partir  da  citação,
calculados  de  modo  unificado  pelos  índices  de  remuneração  básica  da
caderneta de poupança na forma prevista no art. 1º F da Lei nº 9.494/97, com
redação dada pela Lei nº 11.960/09.Por fim, condenou o ente municipal ao
adimplemento  dos  honorários  advocatícios  à  base  de  10%  do  valor  da
condenação.

Em suas razões recursais, às fls. 44/51, o apelante argui a
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prescrição do terço de férias do ano de 2009 como prejudicial de mérito, ao
argumento  de  que  as  dívidas  passivas  da  União,  dos  Estados  e  dos
Municípios prescrevem em 5 anos.

No mérito, sustenta que o terço constitucional de férias
do ano de 2013 foi  devidamente adimplido.  Acrescenta,  ainda,  que uma
possível condenação ao pagamento das verbas pleiteadas, deverá implicar
no recolhimento das contribuições previdenciárias.

Requer  o  acolhimento  da  prejudicial  de  mérito  e,  em
caso  de  entendimento  diverso,  pugna  pelo  provimento  do  recurso  para
reformar a decisão primeva e julgar improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões apresentadas às fls. 57/59.

A Procuradoria de Justiça opina apenas pela rejeição da
prescrição quinquenal, sem manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Os presentes  autos  aportaram a  esta  Corte  de  Justiça
tanto pela interposição do Recurso Apelatório pelo promovido, quanto em
razão da  Remessa Oficial,  os  quais  serão analisados  conjuntamente,  haja
vista o exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Prejudicial de Mérito – Prescrição Quinquenal

O  recorrente  levanta,  prefacialmente,  a  prescrição
quinquenal  do  terço  de  férias  de  2009,  alegando  que  o  ajuizamento  da
demanda fora feito após ter decorrido o prazo de cinco anos que a verba
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deveria ter sido paga.

Como  cediço,  o  Decreto  nº  20.910/32,  que  regula  a
prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a
Fazenda Pública, prevê o prazo de cinco anos, contados da data do ato ou
fato do qual se originarem, para que as dívidas passivas contra a União, os
Estados e Municípios prescrevam. Desse modo, importante ressaltar que as
pretensões  devem  ser  exigidas  no  prazo  prescricional  de  cinco  anos,
contados da violação do direito. 

No  caso  das  férias,  seja  quanto  à  concessão,  ou  com
relação ao pagamento de sua remuneração, o prazo prescricional inicia-se
somente  após  o  término  do  período  concessivo,  que  é  de  12  meses
subsequentes  ao  período  aquisitivo.  O  mesmo  vale  para  o  terço
constitucional que o acompanha.

Como o apelado ingressou na Prefeitura,  no cargo de
Agente  Comunitário  de  Saúde,  em  01  de  janeiro  de  1997,  o  período
aquisitivo do ano de 2009 ocorreu entre 01 de janeiro de 2009 e 01 de janeiro
de 2010.  Isso posto,  o prazo prescricional só começou a correr em 02 de
janeiro de 2011 e só findou em janeiro de 2016. No entanto,  o autor,  ora
recorrido, ingressou com a presente demanda em abril de 2014, razão pela
qual não há falar em prescrição quinquenal.

Posto isso, rejeito a prejudicial de mérito.

Mérito

Contam  os  autos  que  Luiz  Carlos  Lopes  da  Silva,
servidor efetivo do Município de Piancó, ingressou com a Ação Ordinária
pleiteando os terços constitucionais de férias dos anos de 2009, 2010, 2011,
2012 e 2013.
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A Edilidade,  por  sua  vez,  argumenta  apenas  sobre  o
devido adimplemento do adicional do ano de 2013 e a possibilidade dos
descontos previdenciários neles.

Pois bem.

O Município colacionou a ficha financeira individual do
ano  de  2014  contendo  o  adicional  de  1/3  de  férias  de  2013,  sendo  a
documentação suficiente para corroborar o que fora sustentado.

No tocante aos terços dos demais anos, verifico que o
ente municipal não produziu arcabouço probatório com aptidão de impedir,
modificar ou extinguir a pretensão requerida. 

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende aos
servidores,  ocupantes  de  cargo  público,  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, do TJ/PB - 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.
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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) - negritei. 

Em  diversas  outras  oportunidades,  acerca  do  tema
referente  ao  percebimento  do  terço  constitucional  de  férias,
independentemente de comprovação de requerimento administrativo ou de
efetivo gozo, foi seguido idêntico posicionamento por esta Corte de Justiça,
a  exemplo  dos  seguintes  julgados:  AC  e  RO  nº  024.2011.001290-3/001;
Quarta  Câmara  Especializada Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
12/09/2013;  AC  e  RO  nº  018.2010.000306-2/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/09/2013; RO nº
018.2009.001962-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013. 

Dessa  forma,  o  adicional  de  terço  de  férias  é
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constitucionalmente  assegurado.  Logo,  havendo  omissão  por  parte  da
Edilidade em efetuar o seu pagamento no momento oportuno, ou seja, após
o  lapso  de  doze  meses  laborados,  o  adimplemento  do referido  direito  é
medida  que  se  impõe,  para  se  evitar  o  locupletamento  indevido  da
Administração Pública.

Feito  este  registro,  impende  frisar  que  cabe  ao  ente
municipal  colacionar  documentos  hábeis,  comprovando  a  quitação  do
débito,  ou fazer prova de que não teve acesso aos documentos a fim de
desconstituir o alegado, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo
Civil de 2015, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Por todo o arrazoado, o servidor faz jus ao pagamento
dos terços constitucionais de férias dos anos de 2009, 2010, 2011 e 2012.

No tocante  aos  descontos  previdenciários,  o  Supremo
Tribunal Federal reconheceu que o terço de férias não pode ser tributado,
em  razão  dessa  parcela  ter  natureza  compensatória/indenizatória  e  não
poder  ser  incorporada  aos  vencimentos  do  servidor  público,  não
representando remuneração.

In verbis:

TRIBUTÁRIO.  CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.

INCIDÊNCIA SOBRE  TERÇO  CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.

IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I –  A orientação do

tribunal  é  no sentido de que  as  contribuições  previdenciárias

não  podem  incidir  em  parcelas  indenizatórias  ou  que  não
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incorporem a remuneração do servidor.  II  – Agravo regimental

improvido (STF; AI-AgR 712.880-6; MG; Primeira Turma; Rel. Min.

Ricardo Lewandowski; Julg. 26/05/2009; DJE 11/09/2009; Pág. 75) 

A decisão proferida em 2009 foi julgada sob a égide da
lei processual anterior ao instituto da repercussão geral. Entretanto, ela foi
fundamental  para  a  modificação  do  entendimento,  não  só  para  as
contribuições previdenciárias dos servidores públicos, mas também para os
empregados. 

Insta esclarecer, também, que a partir deste  decisum, os
tribunais inferiores começaram a rever seus posicionamentos, inclusive, a 1ª
seção  do  STJ,  ao  julgar  o  REsp  1.230.957,  sob  a  égide  dos  recursos
repetitivos, entendeu pela não incidência das contribuições previdenciárias
sobre o terço constitucional de férias.

Feito este registro, não cabe a incidência dos descontos
previdenciários no adicional.

Por fim, no tocante à aplicabilidade do art. 1º F, da Lei
9.494/97, algumas considerações devem ser feitas.

Inicialmente, a Corte Especial do STJ firmou a tese de
que em todas as condenações da Fazenda Pública, para fins de atualização
monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,  haveria  a
incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme a
redação  do  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  alterado  pelo  artigo  5º  da  Lei
11.960/09.

Posteriormente,  em  julgamento  de  recurso  repetitivo
concluído  em  outubro  de  2011,  a  Corte  Especial  do  STJ  consolidou  tal
entendimento  ao  declarar  que  o  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97  é  norma de
caráter  eminentemente processual,  devendo ser  aplicado sem distinção a
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todas as demandas judiciais  em trâmite.  Entretanto,  em 14 de março de
2013,  o  plenário  do  STF,  no  julgamento  da  ADI  4.357,  declarou  a
inconstitucionalidade  parcial por  arrastamento  do  artigo  5º  da  Lei
11.960/09.

Referida  decisão  do  Pretório  Excelso,  alterou  a
jurisprudência do STJ e, em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu
em  sede  de  recurso  repetitivo,  por  unanimidade  de  votos,  que,  nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, como
a dos presentes autos,  os juros moratórios devem ser calculados com base
no índice oficial  de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança,  segundo  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  artigo  5º  da  Lei  11.960/09,  deverá  ser
calculada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação acumulada
do período.

Sobre o tema:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.  AGRAVO

REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO

AGRAVO  EM  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO

ESTADUAL.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS

MORATÓRIOS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM

CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ART. 5º DA

LEI N. 11.960/09, QUE ALTEROU O ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/97.

DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL

POR  ARRASTAMENTO  (ADIS  4.357/DF  E  4.425/DF).  RESP

1.270.439/PR, SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC.

1. No julgamento do REsp 1.270.439/PR sob o rito do art. 543-C do

CPC, esta Corte firmou o entendimento de que nas condenações

impostas 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,
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nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da

Lei  11.960/09,  enquanto  que  a  correção  monetária  deve  ser

calculada segundo a variação do IPCA, em face da declaração de

inconstitucionalidade parcial por arrastamento do art. 5º da Lei n.

11.960/2009,  por  meio  do  julgamento  nas  ADIs  n.  4.357-DF  e

4.425- DF.   2. Agravo regimental não provido.   (AgRg nos EDcl

no  AREsp  121.357/SP,  Rel.  Min.  BENEDITO  GONÇALVES,

Primeira Turma, julgado em 16/10/2014, DJe 22/10/2014)

A jurisprudência do STJ, ainda, considera que a correção
monetária e os juros de mora,  como consequências legais da condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até
mesmo de ofício, bastando que a matéria tenha sido debatida na corte de
origem. Por isso, não ocorre reforma para pior.

“(...)  Inexiste  reformatio  in  pejus quando  o  Tribunal  altera  tão

somente os consectários legais, por integrarem o pedido de forma

implícita,  justamente  por  serem  matéria  de  ordem  pública,

cognoscível de ofício. Precedentes do STJ.   5. Agravo Regimental

não  provido.”  (AgRg  no  REsp  1453557/RS,  Rel.  Ministro

HERMAN  BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em

16/09/2014, DJe 13/10/2014)

Merece, reparo, em parte, portanto, a decisão primeva. 

Com essas considerações,  REJEITO PREJUDICIAL DE
MÉRITO e, no mérito,  DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO E À
REMESSA  NECESSÁRIA,  para  excluir  da  sentença  a  condenação  ao
pagamento do terço constitucional de férias do ano de 2013 e determinar
que a correção monetária seja calculada com base no IPCA, índice que melhor
reflete  a  inflação  acumulada  do  período, mantendo  os  demais  termos  da
decisão vergastada.

É como voto.
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Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta  Terceira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, no dia 29 de novembro de 2016, conforme certidão de julgamento, o
Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do
julgamento, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes (Relatora), o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José Aurélio da
Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Alcides Orlando de Moura, Procurador
de Justiça.

João Pessoa, 30 de novembro de 2016

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
        R E L A T O R A
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