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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO. SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA PARCIAL. FÉRIAS ACRESCIDAS
DE  UM  TERÇO.  DIREITO CONSTITUCIONAL
CONSAGRADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º,
INCISOS XVII C/C ARTIGO 39, §3º, AMBOS DA CF.
PAGAMENTO NECESSÁRIO.  DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.

- A Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º1,
estende aos servidores ocupantes de cargo público
os direitos constitucionais assegurados no art. 7º,
dentre os quais o direito às férias acrescidas de um
terço.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em  DEPROVER  OS  APELOS, nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 135.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações Cíveis  interpostas  por  AGNALDO DE

VASCONCELOS SILVA e pelo MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO em face

de Sentença proferida pelo Juiz de Direito da Comarca de Jacaraú que, nos

autos da Ação de Cobrança, julgou parcialmente procedente o pedido para que

o Promovido pague em favor da parte autora tão somente as férias, acrescidas

1Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir. 
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de 1/3 constitucional,  do período aquisitivo de janeiro  a dezembro de 2012

(integral),  valores  estes  a  serem  apurados  em  fase  de  liquidação  (fl.  98),

devendo ser aplicados os preceitos contidos no art. 1°-F da Lei nº 9.494/1997,

com redação dada pela Lei nº 11.960/09, quanto à correção monetária e os

juros moratórios. 

Embargos  de  Declaração  interpostos  pelo  Promovido  às  fls.

89/92, os quais foram acolhidos parcialmente às fls. 97/99.

Em suas razões, fls. 86/88 e reiterada à fl. 107, o Autor pugna

pela reforma parcial da Sentença, para que o Demandado seja condenado no

pagamento de indenização de férias dos anos de 2009 a 2011, sustentando

que os contracheques não são documentos hábeis a comprovar o usufruto de

férias, mas apenas o pagamento do 1/3 constitucional. Requer a diferença do

terço de férias dos anos de 2009 a 2011 e o 13º salário dos anos de 2010 a

2012, tendo em vista que estava exercendo o cargo em comissão de Secretário

de Administração e o terço de férias foi pago apenas sobre o salário do cargo

efetivo e não sobre a remuneração de Secretário. Pleiteia, ainda, a condenação

do Promovido em honorários advocatícios sucumbenciais.

Nas razões do Município, fls. 101/105, postula que o Apelado

seja compelido a pagar em dobro os valores pleiteados e comprovadamente já

pagos, consoante art. 940 do CC, compensado-os com eventual condenação

imposta ao Apelante, impondo, ainda, o pagamento de honorários advocatícios

sucumbenciais.

Contrarrazões do Autor  às  fls. 111/113,  pela manutenção do

decisum ou pelo não conhecimento do recurso, pela ausência de dialeticidade.

Sem contrarrazões do Município, certidão de fl. 125.

A Procuradoria de Justiça não ofertou parecer de mérito (fls.

130/131).

É o relatório.
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VOTO

Extrai-se  dos  autos  que  o  Autor  exerceu  os  cargos,  na

Prefeitura de Lagoa de Dentro, de Secretário Municipal, no período de 02 de

janeiro de 2009 a 1º de fevereiro de 2011, e de Secretário de Cultura, Esporte e

Turismo, no período de 2 de fevereiro de 2011 a 31 de dezembro de 2012.

Sustentou o Promovente que durante os vínculos acima não

gozou férias. Ademais, o terço de férias e o 13º salário não foram pagos com

base  na  remuneração  do  cargo  comissionado,  assim  como  restaram

inadimplidas as parcelas de quinquênios dos meses de outubro a dezembro de

2009 e de janeiro a maio de 2010.

O magistrado  a quo, após acolher parcialmente os Embargos

de Declaração, julgou procedente, em parte, o pedido para que o Promovido

pague  em favor  da  parte  autora  tão  somente  as  férias,  acrescidas  de  1/3

constitucional, do período aquisitivo de janeiro a dezembro de 2012 (integral),

sob o fundamento de que as demais verbas requeridas foram devidamente

comprovadas nos autos pelo Demandado.

No tocante ao pleito de quinquênios dos meses de outubro a

dezembro de 2009 e de janeiro a outubro de 2010, por falta de comprovação

em lei municipal instituindo tal benefício, foi indeferido.

Pois bem. 

Analisarei os recursos conjuntamente.

Tratando-se de Ação de Cobrança de remuneração intentada

por servidor, opera a inversão do ônus probandi, cabendo à Administração

Pública demonstrar o adimplemento dos salários dos seus servidores ou que

estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente,

não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que,

por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. 
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É pacífica a jurisprudência pátria, nesse esteio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
SUSCITADA PELO APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VERBAS SALARIAIS. ATRASO. INCUMBÊNCIA DO
ÔNUS DA PROVA AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO,
IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
OBRIGAÇÃO DA EDILIDADE DE EFETUAR OS
PAGAMENTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO APELO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS.
REFORMA DE OFÍCIO DO JULGADO NESTE
PARTICULAR.DIREITO AUTORAL2

A  Constituição Federal, em seu art. 39, § 3º3, estende aos

servidores ocupantes de cargo público os direitos constitucionais assegurados

no art. 7º, dentre os quais o direito às férias, acrescidas de 1/3.

Observo que, através dos elementos constantes deste encarte

processual, a Edilidade  juntou  os  contracheques  do  Autor,  comprovando  o

pagamento de férias e 1/3 constitucional dos períodos aquisitivos de 2009 (fl.

41), 2010 (fl. 46) e 2011 (fl. 59), bem como a quitação dos 13º salários de 2009

(fl. 39), 2010 (fl. 52), 2011 (fl. 65) e 2012 (77).

No entanto, quanto às férias, acrescidas de 1/3 constitucional,

de janeiro a dezembro de 2012, não restou comprovado.

Portanto, se a municipalidade não logrou êxito em derruir todas

as alegações autorais, deve suportar parcialmente tal ônus.

No tocante à alegação do Autor,  requerendo a diferença do

terço de férias dos anos de 2009 a 2011 e do 13º salário dos anos de 2010 a

2012, tendo em vista que estava exercendo o cargo em comissão de Secretário

de Administração e o terço de férias foi pago apenas sobre o salário do cargo

2 TJ/RN - 54612 RN 2008.005461-2, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 09/03/2010, 1ª Câmara
Cível.
3Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV,
XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão
quando a natureza do cargo o exigir. 
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efetivo e não sobre a remuneração de Secretário, como dito na decisão dos

Aclaratórios, fl. 98, “é decorrência lógica da sentença de que cada verba para a

qual  foi  o  Embargante  condenado  a  pagar  deve  se  referir  aos  ganhos

percebidos pelo Embargado em cada época própria, tendo como parâmetro o

cargo que ocupava, sendo, ademais, a fase de liquidação e cumprimento do

julgado o momento processual adequado para tal aferição e discussão”.

Nessas  condições,  não  há  que  se  falar  em  reforma  da

Sentença.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO OS APELOS,  mantendo-se

inalterada a decisão combatida.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

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, 24 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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