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APELAÇÃO  CÍVEL  DA  AUTORA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  PEDIDO  DE
INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.
DEVIDO. PROVIMENTO DO RECURSO.

-  “Comprovados  o  vínculo  funcional,  ainda  que
resultante  de  contratação  temporária,  e,  por
conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento
das verbas salariais, inclusive décimo terceiro salário
e indenização por férias não gozadas, acrescidas de
um  terço,  constitui  obrigação  primária  da
Municipalidade,  sob  pena  de  configurar
enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento
do particular”. (TJ-MG - REEX: 10351140004448001
MG,  Relator:  Moreira  Diniz,  Data  de  Julgamento:
10/03/0015,  Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL,
Data de Publicação: 19/03/2015)

APELAÇÃO  CÍVEL  DO  MUNICÍPIO.  SALÁRIO
RETIDO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO,  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE  INCUMBIA.
ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL/1973.  PLEITO  DE  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.  IMPOSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DO APELO.

-  É  direito  de  todo  servidor  público  perceber  seu
salário pelo exercício do cargo desempenhado, nos
termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada.

-  Não logrando êxito  a  Fazenda,  em comprovar  a
sua  adimplência,  é  de  se  considerar  devido  o
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pagamento da verba salarial a que faz jus o servidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em PROVER O APELO DA AUTORA, e
DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO, nos termos do voto do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 105.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por LADYANNE RAIA

RODRIGUES e pelo MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE em face de Sentença

(fls. 53/54v) proferida pelo Juiz de Direito da 3ª  Vara  da  Fazenda  Pública

daquela Comarca que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente, em

parte,  o pedido para que o Promovido pague em favor da parte autora 13º

salário proporcional  relativo ao ano de 2012 (09/12),  terço constitucional  de

férias  e  salário  referente  a  14  dias  trabalhados  em janeiro  de  2013,  cujos

valores serão apurados em liquidação de sentença e corrigidos na forma da Lei

nº 9.494/97, a partir do ajuizamento da ação e juros de mora a partir da citação.

Condenou,  ainda,  o  Demandado  em  despesas  processuais  e  honorários

advocatícios, estes em 20% sobre a condenação.

Em suas razões, fls. 58/63, a Autora pugna pela reforma parcial

da Sentença para que o pedido referente à indenização pecuniária de férias

não gozadas seja deferido.

O Município apelou às fls. 67/83, sustentando o não cabimento

do soldo do salário de janeiro de 2013, bem como o arbitramento indevido de

honorários advocatícios sucumbenciais.

Contrarrazões da parte autora às  fls. 88/91, pela manutenção

do decisum.

A Procuradoria de Justiça opinou  pelo  desprovimento  dos

recursos (fls. 97/101).

É o relatório.
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VOTO

Do Apelo da Autora

Extrai-se  dos  autos  que  a  Demandante  laborou  para  a

Edilidade na condição de excepcional interesse público, de forma temporária,

regido por  contrato,  na função de Zootecnista,  do período de 30.03.2012 a

14.01.2013. 

O  Magistrado  a  quo  deferiu  os  pedidos  de  13º  salário

proporcional relativo ao ano de 2012 (09/12), terço constitucional de férias e

salário  referente  a  14  dias  trabalhados  em  janeiro  de  2013  e  indeferiu  a

indenização de férias não gozadas.

A irresignação da Autora é quanto a este último pleito.

Pois bem.

De fato, a Sentença merece reparo. É que o direito de férias do

servidor público tem sustentação nos arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 2º, da

Constituição Federal. Logo, não usufruídas no período legalmente previsto,

nasce o direito do servidor à "indenização pelas férias não gozadas",

independentemente de previsão legal, por força da responsabilidade civil

objetiva do Estado, estabelecida no art. 37, § 6.º, da Constituição Federal, sob

pena de restar configurado o locupletamento ilícito da Administração.

A propósito, bastante esclarecedor o seguinte aresto do

Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MEMBRO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR
FÉRIAS NÃO GOZADAS. NÃO INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS 269 E 271 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE. DIREITO EXPRESSAMENTE PREVISTO
NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PAGAMENTO EM
DOBRO COM BASE NO ART. 137 DA CLT. NÃO
CABIMENTO. RELAÇÃO ENTRE SERVIDORES E A
ADMINISTRAÇÃO. NATUREZA ESTATUTÁRIA.
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QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALORES QUE O
SERVIDOR DEIXOU DE AUFERIR À ÉPOCA,
CORRIGIDO MONETARIAMENTE. 1. A impetração do
mandado de segurança contra ato administrativo que
indefere pedido de indenização por férias não gozadas
não configura sua utilização como substituto de ação de
cobrança. Precedente da Corte Especial. 2. O direito de
férias do trabalhador tem alicerce constitucionalmente
fincado nos arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 4º, da
Constituição Federal.  Assim, não usufruídas no período
legalmente previsto, em face do interesse público,
exsurge o direito do servidor à "indenização pelas
férias não gozadas", independentemente de previsão
legal, em razão da responsabilidade civil objetiva do
Estado, estabelecida no art. 37, § 6.º, da Constituição
Federal, sob pena de restar configurado o locupletamento
ilícito da Administração. Precedentes do STJ e do STF.
3. Mostra-se descabido o pleito de pagamento em
dobro das verbas pleiteadas, com base nas
disposições contidas no art. 137 da Consolidação das
Leis do Trabalho - CLT, na medida em que elas não se
aplicam aos servidores públicos e a Administração,
cuja relação é de natureza estatutária.  4. O montante
devido a título da "indenização por férias não gozadas"
deve corresponder ao quantum que o servidor, à época,
deixou de auferir por força do ato impugnado, corrigido
monetariamente. 5. Recurso ordinário em mandado de
segurança conhecido e parcialmente provido. (RMS
31157/PB, Relatora Ministra Laurita Vaz, publicado no
DJ do dia 01.02.2012)  

DIREITO  CONSTITUCIONAL  -  DIREITO
ADMINISTRATIVO  -  DIREITO  PROCESSUAL  CIVIL  -
REEXAME  NECESSÁRIO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -
CONTRATAÇÃO  AMPARADA NO  ARTIGO 37,  INCISO
IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - IRREGULARIDADE
- PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - DECRETO 20.910/32 -
INCIDÊNCIA  -  INDENIZAÇÃO  POR  FÉRIAS  NÃO
GOZADAS, ACRESCIDAS DE UM TERÇO, E DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO  -  CABIMENTO  -  AUSÊNCIA DE
PROVA  DE  PAGAMENTO  -  JUROS  DE  MORA  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  -  ARTIGO  1º-F  DA  LEI
9.494/97, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009
- PERÍODO ANTERIOR À LEI 11.960/2009 - APLICAÇÃO
DA  SISTEMÁTICA  ANTIGA  -  SENTENÇA
PARCIALMENTE  REFORMADA.  -  O  pagamento  das
verbas devidas a contratado temporário deve se limitar
aos  cinco  anos  que  antecederam  ao  ajuizamento  da
ação, considerada a prescrição quinquenal, por força do
artigo  1º.  do  decreto  20.910/32.  -  Comprovados  o
vínculo  funcional,  ainda  que  resultante  de
contratação  temporária,  e,  por  conseguinte,  a
prestação  de  serviços,  o  pagamento  das  verbas
salariais,  inclusive  décimo  terceiro  salário  e
indenização  por  férias  não  gozadas,  acrescidas  de
um  terço,  constitui  obrigação  primária  da
Municipalidade,  sob  pena  de  configurar
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enriquecimento ilícito do ente público, em detrimento
do particular. -  Nas condenações impostas à Fazenda
Pública, a correção monetária e os juros de mora devem
observar  os  índices  oficiais  de  remuneração  básica
aplicados à caderneta de poupança, ressalvando-se que,
no período anterior à entrada em vigor da lei 11.960/09,
devem  incidir  os  índices  vigentes  à  época,  conforme
definido  no  julgamento  do  Recurso  Especial
1.205.946/SP. (TJ-MG - REEX: 10351140004448001 MG,
Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 10/03/0015,
Câmaras  Cíveis  /  4ª  CÂMARA  CÍVEL,  Data  de
Publicação: 19/03/2015)

Assim, o fato da contratação ser temporária não afasta o direito

da Autora à indenização pelas férias não gozadas, acrescidas de um terço,

porque tais verbas são direitos sociais garantidos constitucionalmente. 

Portanto, Provejo o Apelo da Promovente, para que receba a

indenização pecuniária de férias não gozadas.

Do Apelo do Município

A controvérsia devolvida a esta Corte de Justiça diz respeito ao

salário referente a 14 dias trabalhados em janeiro de 2013, sustentando que a

Autora não demonstrou a efetiva prestação. Ademais, pugna pela sucumbência

recíproca.

Sem razão à pretensão do Recorrente.

No tocante à remuneração inadimplida, vislumbro que a Autora

demonstrou  à  fl.  15  que  laborou  no  período  acima descrito,  fazendo  jus  a

receber  pelo  trabalho  realizado,  até  porque  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.

Sendo assim, evidenciado o liame com o Ente Público, bem

como levando em conta que a alegação de pagamento de verbas trabalhistas

representa fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir  provas

capazes de elidir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores,

que  buscam  o  recebimento  das  prestações  salariais  não  pagas.  Não  se
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desincumbindo  de  tal  ônus,  merece  a  servidora  à  percepção  das  parcelas

requeridas.

Nesse sentido, segue aresto do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
COBRANÇA  DE  VERBAS  SALARIAIS  EM  ATRASO.
AUSÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  AO  ART.  333  DO  CPC.
INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AGRAVO  REGIMENTAL  NÃO  PROVIDO.  1.  O
recebimento  da  remuneração  por  parte  do  servidor
público  pressupõe  o  efetivo  vínculo  entre  ele  e  a
Administração  Pú  blica  e  o  exercício  no  cargo.2.
Incontroversa a existência do vínculo funcional, é ônus da
Administração  Pública  demonstrar,  enquanto  fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  parte
autora,  que  não  houve  o  efetivo  exercício  no  cargo.
Inteligência do art.  333  do  CPC.  3.  Agravo  regimental
não   provido.(AgRg   no  AREsp  149514  /  GO,  Rel.:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, T2- Segunda
Turma, D.J.: 22/05/2012.)

Ademais,  é  imperioso  ressaltar  que  o  recebimento  da

retribuição pecuniária pelo trabalho prestado à Administração caracteriza direito

dos servidores, assegurado constitucionalmente (art. 7.º), uma vez que não se

admite a prestação de serviço gratuito.

Outrossim, o não pagamento da parcela remuneratória devida

configurar-se-ia locupletamento ilícito, por parte da prefeitura, sendo certo que

a servidora pública, como todo trabalhador, tem direitos assegurados, dentre

eles a garantia da remuneração.

Vejamos o posicionamento desta Corte de Justiça:

PROCESSUAL  CÍVEL.  Preliminar  de  incompetência
do  Juízo. Servidor  Público  estatutário.   Competência
da  Justiça  Comum. Não modificação pela EC 45/2004.
Aplicação da Súmula 137, do STJ. Interpretação do art.
114, I, CF/88 suspensa pelo STF (ADI 3.395-6). Rejeição.
Tendo  o  Pleno  do  STF  referendado  a  liminar
anteriormente concedida na  ADI nº 3.395, permanecem
sob  a  competência  da  Justiça  Estadual  as  ações
decorrentes  de  servidores  públicos  estatutários,
aplicando-se a Súmula nº 137, do Superior Tribunal de
Justiça: “Compete à Justiça comum estadual processar e
julgar  ação  de  servidor  público  municipal,  pleiteando
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direitos  relativos  ao  vínculo  estatutário.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  público
municipal.  Salários  e  gratificação  natalina.  Falta  de
pagamento.  Presunção  de  veracidade  não  elidida  pela
Municipalidade. Verbas devidas. Desprovimento do apelo.
Manutenção da sentença. Haja vista que a alegação de
pagamento  de  verbas  trabalhistas  representa  fato
extintivo  de  direito,  compete  ao  empregador  produzir
provas  capazes  de  elidir  a  presunção  de  veracidade
existente  em  favor  dos  servidores,  que  buscam  o
recebimento das verbas salariais não pagas1.

Assim, havendo força de trabalho despendida, nada mais justo

que  compensá-la,  por  ser  o  direito  à  contraprestação  tutelado

constitucionalmente, bem como as de mais vantagens autorizadas por lei.

Por  fim,  em  relação  aos  ônus  sucumbenciais,  devido  ao

resultado da celeuma jurídica,  deve  ser  mantida  a  condenação acerca das

despesas processuais  e  honorários  advocatícios  em 20% sobre  o  valor  da

condenação.

Nessas condições, desprovejo o Apelo do Município.

Por tais razões, PROVEJO O APELO DA AUTORA, para que

receba a indenização pecuniária de férias não gozadas e DESPROVEJO A

APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO.

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 a representante do Ministério Público,
Dra. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora 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, 31 de maio de 2016.

1 (TJPB. Processo n. 019.2005.000306-0/001. 1ª Câmara Cível. Rel. Manoel Soares Monteiro.  Julg.
20/07/2006. DJ. 25/07/2006).
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Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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