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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível – Nº 0001496-31.2009.815.0301

Relatora: Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada

Apelante: Município de São  Bentinho, rep. por seu Prefeito –  Adv. 
Antônio Alves de Sousa.

Apelada: Francisca da Silva Cândido – Adv. Alberg Bandeira de Oliveira.

EMENTA:  AÇÃO DE COBRANÇA. APELAÇÃO CÍVEL. 
SERVIDORA PÚBLICA  MUNICIPAL. INADIMPLEMENTO 
DAS FÉRIAS NÃO GOZADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO 
CONSTITUCIONAL, E DO 13º SALÁRIO, POR PARTE DO 
MUNICÍPIO. PAGAMENTOS. ÔNUS DA PROVA DE FATO 
MODIFICATIVO, EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO 
DIREITO DA AUTORA/APELADA, CABE AO 
RÉU/APELANTE. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO 
CÍVEL.

- É ônus do Município a produção de prova de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da 
autora, ora recorrida, inteligência do art. 333, inciso II 
do CPC.

− Demonstrada a falta de pagamento pela 

Administração Municipal referente às  férias  não 
gozadas,  acrescidas  do  terço  constitucional,  da 
servidora recorrida, o que produz enormes prejuízos, 
correta é a decisão que condena o Município ao 
pagamento das verbas pleiteadas, sob pena de 
enriquecimento sem causa.

-  Constitui  direito  liquido  e  certo  de  todo  servidor  
público receber os vencimentos que lhe são devidos por  
exercício do cargo para o qual foi designado. Atrasando  
ou suspendendo tais verbas sem motivos ponderados,  
comete o prefeito municipal, inquestionavelmente, ato  
abusivo e ilegal, impondo-se julgar procedente o pedido 

Dra. Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada                                                                                              1



Processo Nº 0001496-31.2009.815.0301

de cobrança. 

VISTOS, ETC.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município 
de São Bentinho contra a sentença de fls. 43/43-v, proferida pelo MM. 
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Pombal, nos autos da Ação de Cobrança 
movida por  Francisca da Silva Cândido.

Na decisão singular, a Magistrada condenou a edilidade 
ao pagamento relativo as férias não gozadas correspondente ao período 
de  Janeiro  de  2004  a  dezembro  de  2008,  acompanhado  do  terço 
constitucional,  como  também,  ao  13º  salário,  no  período  acima 
mencionado,  corridos  monetariamente,  a  partir  do  inadimplemento  da 
verbas devidas, com incidência de juros no percentual  de 0,5% (cinco 
décimos por cento) ao mês, contados da citação.

Observou ainda, que os juros e correção monetária, a 
partir da Lei n. 11.960/09, deverão ter como parâmetro os índices oficiais 
da caderneta de poupança.

Ao final, condenou ainda, ao pagamento dos honorários 
advocatícios  no  percentual  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da 
condenação. 

Irresignado,  o  Município  de  São  Bentinho interpôs 
recurso apelatório de fls. 47/53, alegando que as provas carreadas nos 
autos não representa em nada que o vínculo tenha ocorrido de forma 
contínua e sem interrupção, além disso, afirma que a percepção do  terço 
constitucional de férias está ligado ao seu gozo, o que não teria ocorrido.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões  de  fls.  60/64,  postulando  pela 
manutenção da decisão.

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 72/75, 
deixando de se manifestar sobre o mérito da ação, por considerar ausente 
interesse público que justifique a sua atuação.
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É o relatório.

V O T O

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  decisão  que 
condenou o Município de São Bentinho ao pagamento  das férias não 
gozadas,  acrescidas  do  seu  terço constitucional e  do  13º salário, 
tudo isso, correspondente ao período de janeiro de 2004 a dezembro de 
2008.

Compulsando-se os autos, verifica-se que Francisca da 
Silva Cândido prestou serviços no Município de São Bentinho, no período 
de janeiro de 2004 a dezembro de 2008 (fls. 06/10).

Verifica-se  também,  que  em  momento  algum  dos 
autos, ficou comprovado, que o município apelante tenha concedido férias 
a servidora e que tenha realizado o pagamento do terço constitucional de 
férias, como também, o pagamento do 13º salário no período trabalhado.

A edilidade no entanto, nega o direito de obtenção de 
tais verbas ao fundamento de que  não fora comprovada a continuidade 
sem  interrupção,  do  exercício  funcional.  Fundamenta  ainda,  que a 
percepção do  terço constitucional de férias está ligado ao seu gozo, o que 
não teria ocorrido.

VEJAMOS.

Terço de Férias.

A  verba  pleiteada  pela  apelante  tem  base 
constitucional,  sendo  devidas  aos  servidores  públicos  em  razão  da 
combinação do art. 39, §3º, e art. 7º, XVII, da Constituição Federal.

Trata-se de direito subjetivo do servidor público, após 
completado o período aquisitivo de 12 meses, o gozo de férias com o 
pagamento de 1/3 a mais que o salário normal. Caso o ente público não 
realize  o  pagamento,  mesmo que não  tenha havido  o  gozo  de férias, 
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caracterizar-se-ia enriquecimento ilícito, o que não é permitido por nosso 
ordenamento jurídico.

Além disso, o Supremo Tribunal Federal, em julgamento 
do Recurso Extraordinário nº 570.908/RN, que teve a repercussão geral 
reconhecida, decidiu que o pagamento do terço constitucional de férias 
não  depende  do  efetivo  gozo  desse  direito,  tratando-se  de  direito  do 
servidor  que  adere  ao  seu  patrimônio  jurídico  após  o  transcurso  do 
período  aquisitivo.  Vejamos  a  ementa  dessa  importante  decisão  do 
Pretório Excelso:

“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 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.”  (grifos  nossos) 
(STF,  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).

Além  disso,  o  ônus  da  prova  do  pagamento  das 
referidas  verbas  caberia  a  apelante,  haja  vista  a  impossibilidade  da 
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apelada produzir prova de fato negativo (de que não recebeu tais verbas).

Neste mesmo contexto, o Código de Processo Civil, em 
seu art. 333, faz a distribuição do ônus probatório da seguinte maneira:

“Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Portanto,  o  Município  de  São  Bentinho,  para  se 
desincumbir  do  ônus  probatório,  deveria  demonstrar  fato  impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  o  que  não  ocorreu  no 
presente caso.

Neste  ponto,  deve  ser  mantida  a  condenação  do 
município  ao  pagamento  do  terço constitucional  de  férias  referente  ao 
período de janeiro de 2004 a dezembro de 2008.

Pagamento de Férias não Gozadas.

O direito a percepção de férias remuneradas é previsto 
na Constituição, arts. 7º, XVII c/c 39, § 3º, veja-se:

Art. 7º. (...) 
XVII  -  gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal; 

Art.  39. A União,  os Estados,  o Distrito  Federal  e os 
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, 
regime  jurídico  único  e  planos  de  carreira  para  os 
servidores  da  administração  pública  direta,  das 
autarquias e das fundações públicas.
§  3º Aplica-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.  (Incluído  pela 
Emenda Constitucional nº 19, de 1998). 
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Dessa forma, o impedimento em gozá-las gera o dever 
da edilidade em arcar com tal ônus, sob pena de enriquecimento ilícito, 
pois usufruiu do trabalho da servidora e não pagou nada em troca. 

Pois  bem,  esse  é  o  entendimento  pacificado  do 
Supremo Tribunal Federal  que elucida a matéria em debate, veja-se:

EMENTA:  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM 
AGRAVO.  ALEGADA  OMISSÃO  DO  ACÓRDÃO. 
MANIFESTAÇÃO  SOBRE  A  CIRCUNSTÂNCIA  DE 
ENCONTRAR-SE  O  SERVIDOR  EM  ATIVIDADE. 
ÓBICE  À  CONVERSÃO  DE  FÉRIAS  NÃO 
USUFRUÍDAS  EM  PECÚNIA.  AUSÊNCIA  DE 
AMPARO  LEGAL. INOCORRÊNCIA.  PRETENSÃO  DE 
REJULGAMENTO  DA  CAUSA.  EMBARGOS  DE 
DECLARAÇÃO  REJEITADOS.  1.  Inocorrentes  as 
hipóteses  de  omissão,  contradição  ou  obscuridade, 
inviável a revisão em sede de embargos de declaração, 
em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC. 2. In 
casu,  embora  o  recorrente  alegue  omissão,  a  leitura 
dos argumentos deduzidos no recurso revelam hipótese 
de  suposta  contradição,  pois  a  jurisprudência 
colacionada no julgado impugnado guarda relação com 
direito  de  indenização  de  férias  não  fruídas  pelo 
servidor inativo, enquanto o caso dos autos diz respeito 
ao mesmo direito, mas garantido a servidor que está 
em  atividade.  3.  IN  CASU,  É  QUE,  EM  CASOS 
IDÊNTICOS,  ESTA  CORTE  NÃO  LEVOU  EM 
CONSIDERAÇÃO O FATO DE O SERVIDOR ESTAR 
OU NÃO EM ATIVIDADE PARA ASSEGURAR-LHE A 
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA  POR  FÉRIAS  NÃO 
USUFRUÍDAS.  PREVALECEU  TESE  SEGUNDO  A 
QUAL, SE A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA (ARTS. 
7º, XVII C/C 39,  § 3º) GARANTE AO SERVIDOR 
DIREITO  A  FÉRIAS  REMUNERADAS,  O 
IMPEDIMENTO  EM  GOZÁ-LAS,  EM  FACE  DO 
SERVIÇO PÚBLICO, GERA PARA O ESTADO DEVER 
DE  INDENIZÁ-LAS,  SOB  PENA  DE 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA  ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. 4. VÊ-SE, PORTANTO, QUE O ACÓRDÃO 
IMPUGNADO  ESTÁ  EM  CONFORMIDADE  COM  O 
ENTENDIMENTO  DESTE  TRIBUNAL  QUE,  DESDE 
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2006, ENFRENTA A MATÉRIA E VEM DECIDINDO 
COM BASE NO PRINCÍPIO GERAL DE DIREITO QUE 
VEDA LOCUPLETAMENTO SEM CAUSA. 5. Embargos 
de  declaração  REJEITADOS.  (ARE  662624  AgR-ED, 
Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 
05/02/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 
27-02-2013 PUBLIC 28-02-2013).

E, apenas para ilustrar, temos precedentes do STJ:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL. 
LICENÇA-PRÊMIO.  INTERPRETAÇÃO  DE  DIREITO 
LOCAL.  IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULA  280/STF. 
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA.  REQUERIMENTO. 
DESNECESSIDADE.  PRINCÍPIO  QUE  VEDA  O 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA  ADMINISTRAÇÃO. 
RESPONSABILIDADE  CIVIL  OBJETIVA  DO  ESTADO. 
CARACTERIZAÇÃO.  1.  A  indigitada  violação  do  artigo 
884 do CC não é passível de ser conhecida, porquanto 
envolve  interpretação  de  direito  local  (Lei 
Complementar  Estadual  n.  10.098/94),  atraindo  a 
incidência  da  Súmula   280/STF,  segundo  a  qual  por 
ofensa à direito local não cabe recurso extraordinário, 
entendido  aqui  em sentido  amplo.  2.  Este Superior 
Tribunal,  em  diversos  julgados,  consolidou  a 
orientação  de  que  é  cabível  a  conversão  em 
pecúnia  da  licença-  prêmio  e/ou  férias  não 
gozadas,  independentemente  de  requerimento 
administrativo,  sob  pena  de  configuração  do 
enriquecimento  ilícito  da  Administração. 
Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg 
no AREsp 434.816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL 
MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/02/2014, 
DJe 18/02/2014).

Dessa forma, entendo devido o pagamento pelas férias 
não gozadas, pois o Município não trouxe prova de que a servidora tenha 
gozado as  postulas  férias,  devendo ser  pago sob pena de favorecer  o 
locupletamento indevido. 

Décimo Terceiro Salário.

No tocante ao 13º salário, como nas outras verbas, o 
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Município não apresentou provas de que tenha procedido o pagamento da 
referida verba.

Neste ponto,  a  jurisprudência tem se comportado da 
seguinte forma:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SALÁRIOS  EM  ATRASO. 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  RESPONSABILIDADE 
DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE. -  É 
da  Prefeitura  Municipal  a  responsabilidade  pelo  
pagamento dos salários atrasados dos seus servidores  
públicos, não cabendo ao Prefeito Municipal pretender  
se  eximir  da  obrigação,  ao  fundamento  de  que  a 
responsabilidade do ato é do ex-Prefeito”.1

Somos cônscios de que é dever da edilidade provar o 
pagamento  das  verbas  remuneratórias,  o  que  no  caso  dos  autos  não 
ocorreu.  Não  apresentadas  provas  suficientes  que  modifiquem  ou 
extingam o direito da autora, presume-se este devido.

Por outro lado, constitui direito líquido e certo de todo 
servidor público receber os vencimentos que lhe são devidos por exercício 
do cargo do qual é titular ou que já se aposentou. Atrasando o pagamento 
de  tais  verbas,  sem  motivos  ponderados,  comete  o  ente  municipal, 
inquestionavelmente, ato abusivo e ilegal, impondo-se o desprovimento 
do apelo que requer a reforma da sentença condenatória do pedido de 
cobrança.

E,  de  acordo  com  a  Súmula  nº.  27  do  TJPB,  “É 
obrigação  constitucional  do  Poder  Público  remunerar  seus  servidores,  
ativos  e  inativos,  com piso  nunca  inferior  ao  salário  mínimo  nacional  
unificado, instituído por Lei Federal”. 

Sendo assim, não há  como negar o direito da apelada, 
de  percepção  da  verba  postulada,  qual  seja,  13º  salário  referente  ao 
período de Janeiro  de  2004 a  dezembro  de 2008,  por  não  ter  havido 
comprovação nos autos da quitação do Município/apelante.
1  TJMG.  Apelação Cível nº 1.0512.03.014358-4/001, 6ª Câmara Cível, Pirapora, Rel. Manuel Saramago. j. 

21.09.2004, unânime, Publ. 22.10.2004.
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Além  do  mais,  o  pedido  encontra-se  amparado  pela 
eficácia, já que não foi atingido pelo prazo prescricional, a teor do que 
dispõe a Súmula 85, STJ:

“Súmula 85 - 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 qüinqüênio anterior a propositura da 
ação”.

Assim,  tratando-se  de  obrigações  de trato  sucessivo, 
impõe-se a aplicação da Súmula 85, atingindo a prescrição somente as 
parcelas vencidas no qüinqüênio anterior à propositura da ação, e não do 
próprio direito vinculado a questão.

A jurisprudência é uníssona nesse ponto:

“DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. EX-PREFEITO. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE.  INDEFERIMENTO.  NULIDADE.  AUSÊNCIA. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  PRESCRIÇÃO  QÜINQÜENAL. 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO.  POSSIBILIDADE.  EFEITO 
TRANSLATIVO. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456/STF. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL 
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  O 
indeferimento  da  denunciação  da  lide  ao  preposto 
estatal não é causa de nulidade do processo já iniciado. 
Tal  entendimento  visa  privilegiar  os  princípios  da 
economia e da celeridade processuais. Precedentes do 
STJ.  2.  Omissis.  3.  Tratando-se de ação ordinária  de 
cobrança ajuizada em 27/6/05, em que a autora busca 
receber vencimentos não pagos pela recorrente, é de 
rigor  o  reconhecimento  da  prescrição  das  parcelas 
anteriores ao qüinqüênio que antecedeu a propositura 
da ação, referentes aos meses de janeiro, abril e maio 
de 2000. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32”. 
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 
(STJ, REsp 906839 / RN, Ministro ARNALDO ESTEVES 
LIMA).
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Desta feita, diante dos inúmeros julgados desta Corte 
de Justiça,  bem como Súmulas  e  precedentes  do Superior  Tribunal  de 
Justiça,  e  em  nome  da  celeridade  e  economia  processuais,  faz-se 
perfeitamente  aplicável,  no  presente  caso,  o  disposto  no  art.  557,  do 
Código de Processo Civil, o qual dispõe que o relator negará seguimento 
ao recurso se manifestamente inadmissível, prejudicado ou em confronto 
com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, vejamos:

“Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso 
manifestamente  inadmissível,  improcedente, 
prejudicado  ou  em  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência  dominante  do  respectivo  tribunal,  do 
Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior”.

Desta  forma,  amparado  em  todos  os  fundamentos 
expostos  acima,  NEGO  SEGUIMENTO ao  Recurso  apelatório,  com 
fundamento no art.  557 do CPC, mantendo a sentença combatida nos 
mesmos termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Dra. Vanda Elizabeth Marinho
                 Relatora

39
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