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REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
PROCEDÊNCIA.  EXAME À LUZ DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 1973. PRELIMINAR. INÉPCIA
DA INICIAL.  REJEIÇÃO.  PERTINÊNCIA LÓGICA
ENTRE OS FUNDAMENTOS ARTICULADOS E OS
PEDIDOS  FORMULADOS. PREJUDICIAL  DE
PRESCRIÇÃO.  APLICAÇÃO  DO  ART.  1º,  DO
DECRETO Nº 20.910/32  E DA SÚMULA Nº 85 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 

-  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de
admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência
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do  Superior  Tribunal  de  Justiça”,  nos  moldes  do
Enunciado  Administrativo  nº  02,  do  Superior
Tribunal de Justiça.

-  Havendo pertinência lógica entre os fundamentos
articulados e os pedidos formulados, não há que se
falar em inépcia da inicial.

- Nos moldes da Súmula nº 85, do Superior Tribunal
de Justiça, “Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora,
quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito
reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura
da ação”.

MÉRITO.  TERÇO  DE  FÉRIAS.  DIREITO
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.
PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  PAGAMENTO  NÃO
DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
NÃO  ELIDIDA  PELO  ENTE  MUNICIPAL.
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO
DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO
DO  DECISUM. DESPROVIMENTO  DA REMESSA
OFICIAL.

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

-  A fim de desconstituir  essa presunção, caberia ao
ente municipal  produzir arcabouço probatório, com
aptidão  de  impedir,  modificar  ou  extinguir  a
pretensão  deferida,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  o  que  não  se
operou na hipótese, razão porque forçoso reconhecer
a propriedade da sentença hostilizada nesse ponto.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, desprover
a remessa oficial.

Sueneide Nunes Galdino ajuizou a presente  Ação
de  Cobrança  c/c  pedido  de  tutela  antecipada, em  face  do  Município  de  Emas,
afirmando ter  sido  nomeada pela  Edilidade para  exercer  o  cargo  de  Auxiliar  de
Serviços  Gerais,  de  provimento  efetivo,  consoante  se  depreende  da  Portaria  nº
46/2008, anexada à fl. 11. Todavia,  alega que,  inobstante ter laborado regularmente,
deixou  de  usufruir  o  terço  constitucional  de  férias,  durante  todo  o  período  não
prescrito.

Devidamente citado, o  Município de Emas ofertou
contestação,  fls.  23/34,  aduzindo,  em  síntese,  a  inépcia  da  inicial,  a  prescrição
quinquenal e a existência de prova imprestável para o deslinde da presente ação.

Às  fls.  43/50,  a  Juíza  a  quo julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

(…)  Ante o exposto, com esteio nas disposições do
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art.  269,  I,  do  CPC,  JULGO  PROCEDENTE  O
PEDIDO,  RESOLVENDO  O  MÉRITO, e,  em
consequência,  CONDENO  O  MUNICÍPIO  DE
EMAS/PB  A PAGAR EM  FAVOR DA AUTORA O
TERÇO CONSTITUCIONAL DOS ÚLTIMOS CINCO
ANOS, CONTADOS DA PROPOSITURA DA AÇÃO.
Incidem juros de mora 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  nº  9.494/1997,  com  redação  da  Lei
11.960/09,  desde  a  citação  (art.  219  do  CPC),  e
correção  monetária  calculada  com  base  no  INPC,
desde o ajuizamento da ação (Lei nº 6.899/1981, art.
1º, § 2º).
Assim,  condeno  a  parte  demandada  a  pagar
honorários  advocatícios  em  favor  do  patrono  da
autora no montante de 10% (dez  por cento) sobre a
condenação.

Houve a sua Remessa Oficial.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,  impende consignar que a sentença foi
prolatada em 16 de janeiro de 2015, fl.47, razão pela qual  a remessa será apreciada
sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto em vigor à
época dos sobreditos atos processuais.
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Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame da matéria posta a desate.

De início,  convém analisar  a prefacial de inépcia da
inicial. 

Não se mostra inepta a inicial, quando se encontram
perfeitamente definidos o pedido e a causa de pedir. No caso dos autos, vê-se que
tais requisitos restam claramente demonstrados, obedecendo, portanto, as condições
exigidas no art. 282, do Código de Processo Civil.

A exordial  ostenta  a  necessária  coerência  entre  a
fundamentação jurídica e os pedidos formulados, daí não se pode falar em inépcia.

Nesses  termos,  rejeito  a  preliminar de  inépcia  da
inicial.

Avançando,  no  tocante  ao  prazo  prescricional,
cumpre mencionar  que o dispositivo legal que rege a prescrição contra a Fazenda
Pública tem respaldo no art. 1º, do Decreto nº 20.910/32, senão vejamos:

Art. 1º. As dívidas passivas da União, dos Estados e
dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito
ou  ação  contra  a  Fazenda  Federal,  Estadual  ou
municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem
em cinco anos contados da data do ato ou fato do
qual se originaram.

Insta  registrar que  o  direito  tutelado  em  comento
reproduz, de forma periódica, a obrigação da contraparte. Tratando-se, portanto, das
conhecidas “obrigações de trato sucessivo”, as quais se renovam de tempo em tempo,
recomeçando novo prazo, surgindo, cada vez, a obrigação seguinte.
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No  caso  das  obrigações  de  trato  sucessivo,  a
prescrição  atingirá  as  prestações  progressivamente,  incidindo,  apenas,  sobre  as
prestações  retroativas  ao  quinquênio  anterior  à  propositura  da  ação.  É  essa  a
disposição preconizada pelo art. 3º, do Decreto nº 20.910/32 e também pela Súmula nº
85, do Superior Tribunal de Justiça:

Art.  3º.  Quando  o  pagamento  se  dividir  por  dias,
meses  ou  anos,  a  prescrição  atingirá
progressivamente  as  prestações,  à  medida  que
completarem os  prazos  estabelecidos  pelo  presente
decreto.

E,

Súmula  nº  85/STJ:  Nas  relações  jurídicas  de  trato
sucessivo  em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como
devedora,  quando não tiver sido negado o próprio
direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as
prestações vencidas antes do quinquênio anterior à
propositura da ação.

Dessa  forma,  a  autora  possui  direito  às  verbas
remuneratórias  dos  últimos cinco anos  anteriores  à  data  da  propositura da ação,
conforme fixado na sentença.

Prosseguindo, adentrando propriamente na questão
meritória,  verifico do cotejo  dos autos,  que a demandante acostou documentação
suficiente, a fim de corroborar a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as
partes litigantes, razão pela qual faz jus ao percebimento do terço constitucional de
férias.

Explico.

A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º, estende
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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.
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
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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.

Portanto,  mesmo  na  ausência  de  requerimento
administrativo da servidora e independente do efetivo gozo do período de descanso
remuneratório, o terço de férias é direito previsto na Constituição Federal, porquanto
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,  pois,  caso  contrário, ocasionaria  dupla  penalização  à
servidora, posto que lhe seria negada a fruição das férias, a fim de preservar sua
saúde, bem como o acréscimo financeiro advindo da concessão do referido benefício.
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Quanto  às alegações de ausência de empenho  e  de
inexistência de autenticação de documentos, melhor sorte não socorre ao promovido.
É que,  com relação à  impossibilidade de rechaçar  os argumentos  ventilados pela
autora, é obrigação da Edilidade comprovar que todas as remunerações foram pagas
aos  seus  servidores,  na forma consagrada  pela  lei.  Neste  passo,  a  Administração
dispõe  de  todas  as  condições  para  tal  fim,  sendo  natural  a  inversão  do  ônus
probatório.

Diante  desse panorama  e a  fim  de  reverter a
condenação quanto a tais verbas, caberia ao ente municipal, por seu turno, produzir
arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a pretensão
deferida,  nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, então em
vigor  à  época  da  instrução  probatória,  o que,  diga-se  de  logo,  não  ocorreu,  na
hipótese.

Com  efeito,  nada  obstante tenha  a  edilidade
sustentado o  descabimento da  obrigação,  não  acostou elementos  satisfatórios
corroboradores  de sua  tese,  de sorte  que,  em consequência,  não há como,  nesta
instância,  ordenar-se  a  paralisação dos  efeitos  jurídicos  decorrentes  de fatos
constitutivos não desconstituídos.

Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, sim,
comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce para o mesmo o
ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse, vejamos:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
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São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse sentido, destaco julgado desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO. SERVIDOR. SALÁRIO  RETIDO.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA VERBA
PLEITEADA.  INEXISTÊNCIA.  ÔNUS  DO
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II,  DO
CPC.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Cabe  ao
município  demonstrar  que  houve  o  efetivo
pagamento  de  seus  funcionários  ou,  então,  fazer
prova  de  que  não  houve  a  prestação  do  serviço,
porquanto,  tal  ônus  lhe  pertence,  não  se  podendo
exigir  que  o     servidor  faça     prova  negativa  do  
pagamento  pela  municipalidade.  (TJPB;  AC
032.2010.000801-3/001; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 12/04/2011; Pág. 6) - grifei.

Outrossim, a correção monetária e os juros de mora
foram aplicados em consonância com a inteligência do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/1997.
Os honorários advocatícios foram adequadamente arbitrados, conforme o art. 20, §
4º, do Código de Processo Civil.

À  luz  dessas  considerações,  vê-se  que  a  sentença
bem aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR  DE
INÉPCIA  DA  INICIAL  E,  NO MÉRITO,  NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA
OFICIAL, para manter a decisão de primeiro grau em todos os seus termos.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
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Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  o Dr.  José Raimundo de Lima,  Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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