
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA 
Processo nº 00000035-25.2013.815.0611.
Origem : Vara Única da Comarca de Mari.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Mari/PB.
Advogado : Eric Alves Montenegro.
Apelado : Marcos Antônio dos Santos.
Advogado : Priscila Graziela Rique Pontes.

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL CO-
NHECIDA DE OFÍCIO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MUNICÍPIO  DE  MARI.  PLEITO  JULGADO
PROCEDENTE EM PARTE. FÉRIAS, DÉCIMO
TERCEIRO  E  SALÁRIO RETIDO.  DIREITOS
SOCIAIS. DESNECESSIDADE DE USUFRUTO
PARA A PERCEPÇÃO DO TERÇO DE FÉRIAS.
VERBA QUE SE INCORPORA AO PATRIMÔ-
NIO  DO  SERVIDOR.  ÔNUS  DA  PROVA DO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  INCISO  II,  DO  CPC.
ADIMPLEMENTO  NÃO  COMPROVADO.
PROIBIÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO  SEM
CAUSA. APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA
DE SEGUIMENTO. 

-  Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o
reexame  necessário  da  controvérsia,  imperioso  seu
conhecimento de ofício, nos termos do artigo 475, I,
do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula
490 do STJ, por ter sido o decreto judicial proferido
contra  o Município, e  não exprimir condenação em
quantia certa e determinada.

-  Não  prospera  a  tese  da  edilidade,  sustentada  por
oportunidade da apelação, de que para o pagamento
do terço de férias, imprescindível o seu usufruto. Em
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verdade, trata-se de direito adquirido do servidor que
adere ao seu patrimônio jurídico, após o transcurso do
período aquisitivo.

-  É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores, em face à natural e evidente fragilidade
probatória  destes.  No  caso  em  apreço,  a  edilidade
promovida  não  trouxe  aos  autos  prova  do  efetivo
pagamento do salário de dezembro de 2012, das férias
e gratificações  natalinas  do período  de  labor  do
demandante,  não  se  descuidando  de  demonstrar  de
forma idônea o fato impeditivo do direito do autor.

Vistos.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Município de Mari, hostilizando sentença proveniente do Juízo da Comarca de
Mari, que, nos autos da Ação de Cobrança aforada por Marcos Antônio dos
Santos  em  face  do  apelante, proferiu  sentença  julgando  parcialmente
procedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/04) o autor relata que foi admitido
em 1º de outubro de 2004, na função de Assistente de Gabinete, tendo sido
exonerado em 1º de janeiro de 2013.  Narra, contudo, não ter percebido férias
acrescidas de 1/3 de todo período trabalhado, salvo do ano de 2008; décimo
terceiro salário referente aos anos de 2008 e 2010 e, ainda, salário do mês de
dezembro  de  2012.  Requer,  ao  fim,  sejam  tais  verbas  adimplidas,  com  o
pagamento em dobro dos valores referentes às férias. 

Juntou documentos (06/20).

Citado, o promovido não apresentou contestação (fls.  25),  não
tendo ainda especificado as provas que pretendia produzir (fls. 28).

Sobreveio, então, sentença de procedência parcial dos pedidos
(fls.  29/34),  condenando  o  Município  de  Mari  ao  pagador  das  seguintes
verbas:

“a) Remuneração integral  do mês de dezembro de
2012,  acompanhamento  a  remuneração  percebida
pelo promovente e deduzido o que efetivamente já foi
pago;
b) Décimo terceiro salário integral do ano de 2010,
acompanhamento  a  remuneração  percebida  pelo
promovente  e  deduzido  o  que  efetivamente  já  foi
pago;
c) Décimo terceiro salário proporcional  do ano de
2008,  observado  o  período  não  atingido  pela
prescrição  e  acompanhamento  a  remuneração

Apelação Cível e Remessa Oficial nº 0000035-25.2013.815.0611 2



percebida  pelo  promovente  e  deduzido  o  que
efetivamente já foi pago;
d)  1/3  (um  terço)  de  férias  integral  referente  ao
período compreendido entre os anos de 2009, 2010,
2011  e  2012,  acompanhamento  a  remuneração
percebida  pelo  promovente  e  deduzido  o  que
efetivamente já foi pago;
e) 1/3 (um terço) de férias proporcional referente ao
ano de 2008, observado o período não atingido pela
prescrição  e  a  remuneração  percebida  pelo
promovente, deduzido o que efetivamente já foi pago,
resolvendo o mérito. 
(…)
Condeno o Município promovido ao pagamento dos
honorários advocatícios da parte promovente, à base
de  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  total  da
condenação (art. 20, §4º, do CPC c/c art. 11 da Lei
nº 1.060/50)”

Irresignado,  o  Município  de Mari  interpôs  recurso  apelatório
aduzindo que o terço constitucional de férias só é devido para quem entrou em
gozo, não tendo o autor comprovado tal requisito. Quanto ao décimo terceiro
salário, também inexiste suporte probatório para tanto. Por fim, ressalta que
tendo a ação sido julgada parcialmente procedente , deve se aplicar a regra da
sucumbência recíproca. Requer, ao fim, seja a sentença reformada, julgando
improcedente o pleito autoral.

Contrarrazões às fls. 44/46.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito em
razão da ausência de interesse público (fls. 52).

  
É o breve relatório.

DECIDO.

Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o  reexame
necessário da controvérsia, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos
do artigo 475, I, do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula 490 do
STJ,  por  ter  sido  o  decreto  judicial  proferido  contra  o  Município,  e  não
exprimir condenação em quantia certa e determinada.

Conheço,  também,  da impugnação  apelativa,  posto  que
obedecem aos pressupostos processuais intrínsecos (cabimento, legitimidade,
interesse recursal e inexistência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do poder de recorrer), bem ainda aos extrínsecos (tempestividade, preparo e
regularidade formal).

Consigno, pois, que realizarei análise simultânea dos recursos
voluntário e oficial, tendo em vista suas razões se entrelaçaram.
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A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
na análise do acerto do julgado que condenou a edilidade ao pagamento da
remuneração integral do mês de dezembro de 2012, terços de férias e dos 13º
salários não pagos, respeitada a incidência da prescrição quinquenal e, ainda,
ao pagamento de honorários advocatícios.

Como é cediço, a percepção de décimo terceiro salário e o gozo
de férias remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor
constitui direito social assegurado a todo trabalhador, seja ele estatutário ou
celetista, por força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do  vínculo  firmado
entre as partes, tais verbas serão devidas ao autor caso comprove os serviços
prestados à edilidade. A esta, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar  o
pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas
inadimplidas.

No caso tratado nos autos, compulsando detidamente o caderno
processual, verifico que o demandante comprovou devidamente o seu labor
perante a municipalidade promovida, a qual, inclusive, trouxe documentos que
atestam a prestação de labor e a percepção de vencimentos (fls. 12/19).

De outro vértice, não prospera a tese da edilidade, sustentada
por oportunidade da apelação, de que para o pagamento do terço de férias,
imprescindível o seu usufruto. Em verdade, trata-se de  direito adquirido do
servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após o transcurso do período
aquisitivo. 

Neste sentido, julgados desta Corte de Justiça :

APELAÇÃO.  AÇÃO ORDINÁRIA DE  COBRANÇA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE
ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.  FÉRIAS.  TERÇO
CONSTITUCIONAL. COMPROVAÇÃO DO GOZO.
DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA  PELO  ENTE
MUNICIPAL.  PRECEDENTES  DA  CORTE
SUPERIOR.  VERBA  DEVIDA.  ADICIONAL  POR
TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA REGULADA POR
LEI  ORGÂNICA.  BENEFÍCIO  QUE  DEVE  SER
DEFERIDO.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. 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
desse direito, tratando-se de direito do servidor que
adere ao seu patrimônio jurídico, após o transcurso
do  período  aquisitivo. Adicional  por  tempo  de
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serviço é uma vantagem pecuniária concedida pela
administração  aos  servidores,  se  destinando  a
recompensar os que mantiverem por certo tempo no
exercício do cargo e, havendo previsão legal, deve-se
reconhecer  como  devido  o  pagamento  desse
benefício.  Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de
remuneração intentada por servidor público, opera a
inversão do onus probandi, cabendo à administração
pública  colacionar  documentos  hábeis  capazes  de
modificar ou extinguir o direito da autora de receber
as  quantias  pleiteadas  na  exordial.  (TJ-PB;  AC
018.2009.002258-5/001;  Quarta  Câmara
Especializada Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho
da Nóbrega Coutinho; DJPB 12/04/2013; Pág. 10)

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  Servidor  público
municipal.  Ação de cobrança. Pagamento do terço
constitucional  de  férias.  Desnecessidade  de  gozo
efetivo  das  férias.  Precedente  do  STF.  Honorários
advocatícios.  Sucumbência  recíproca.  Adequação.
Provimento parcial da remessa oficial e da apelação
cível.  O STF, em julgamento do re 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. (TJ-PB;  Proc.  018.2006.003698-7/001;
Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque;  DJPB
26/03/2013; Pág. 12)

Dessa  forma,  não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar seu adimplemento das verbas pleiteadas, correta se revela a decisão
de  primeiro  grau  que  o  condenou  ao  pagamento  das  aludidas  verbas
trabalhistas,  tendo  sido,  inclusive,  excetuadas  aquelas  sob  a  incidência  da
prescrição quinquenal.

O mesmo raciocínio há de ser adotado para a verba referente ao
salário do mês de dezembro de 2012.

Como  é  cediço,  a  remuneração  constitui  direito  social
assegurado a todos trabalhadores, seja ele estatutário ou celetista, por força da
previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

No que se refere especificamente ao salário, é sabido que este
recebe proteção especial do legislador constituinte, dispondo constituir crime
sua retenção dolosa, no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Neste contexto, não se desincumbiu o Município de seu mister
de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
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consoante o disposto no art. 333, inciso II do Digesto Processual Civil, resta
para ele a obrigação de efetuar o pagamento em disceptação.

Neste ínterim, evocamos a vedação do enriquecimento ilícito,
princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou acréscimo
de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa.

No caso posto, não pode o apelante locupletar-se as custas da
exploração da força de trabalho humano, devendo, pois, ressarcir, à título de
contraprestação, as quantias devidas e não pagas.

Neste sentido, julgados nesta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
Apelação  cível.  Ação  ordinária  de  cobrança.
Servidora  pública  municipal.  Retenção  do  salário
referente ao mês de setembro a dezembro/2004, bem
como férias e seu seu respectivo terço- manutenção
da  sentença.  Desprovimento  do  apelo.  Não
conseguiu a edilidade demonstrar certeza quanto ao
pagamento  do  salário  referente  aos  meses  de
setembro a dezembro de 2004, bem como o 1/3 de
férias  e  férias  de  2005,2006,  e  2009.  Dos
documentos  acostados,  observa-se  que  o  apelante
não  trouxe  aos  autos  qualquer  contra  prova  das
verbas  pleiteadas,  cujo  ônus  lhe  competia  em
obediência ao que prescreve o art.  333, II do cpc.
(TJ-PB;  AC  060.2009.000.592-1/001;  Terceira
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. José Aurélio
da Cruz; DJPB 06/05/2013; Pág. 11)(grifo nosso)

AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor público municipal.
Retenção  de  salários  dos  meses  de  setembro  a
dezembro de 2008 e dezembro de 2009, 13º salários,
férias e terço constitucional. Procedência parcial do
pedido. Apelação do município e recurso adesivo da
autora.  Retenção  de  verbas  pela  edilidade.
Impossibilidade. Desprovimento do apelo. Ausência
de comprovação do gozo de férias ou requerimento
na órbita administrativa.  Desnecessidade.  Ônus da
prova da edilidade. Provimento do recurso adesivo.
É direito  líquido e  certo de todo servidor público,
ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo
exercício do cargo desempenhado,  nos termos dos
artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta  Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção injustificada. Desprovimento  do  apelo.  O
direito  constitucional  às  férias,  acrescidas  de  1/3
constitucional, não advém do pedido administrativo
de  seu  gozo,  não  seria  este  o  fato  constitutivo  do
direito,  que tem na própria norma constitucional e
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infraconstitucional  o  seu  fundamento  e  surge,
concretamente,  a  cada  ano  efetivamente  laborado
pelo  servidor.  É  portanto,  direito  do  servidor,  que
adere ao seu patrimônio jurídico após o transcurso
do  período  aquisitivo.  In  casu,  o  ônus  da  prova,
competia  à  edilidade,  única  que  pode  provar  a
efetiva  quitação  da  verba  requerida.  Assim,  não
tendo  a  edilidade  comprovado  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos
termos  do  art.  333,  II,  do  CPC,  impõe-se  a
condenação da edilidade ao pagamento  das férias,
acrescidas de 1/3 constitucional, referentes aos cinco
anos anteriores à propositura da ação. Provimento
do  recurso  adesivo.  (TJ-PB;  AC-RA
116.2010.000.119-1/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 05/04/2013; Pág. 9) 

Por fim, elucidamos que correta a condenação do Município em
honorários, não havendo que se falar em sucumbência recíproca, uma vez que
a parte autora decaiu em parte mínima de seu pedido.

Dessa  forma,  entendo  acertada  a  decisão  combatida,  não
merecendo retoques. 

Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de Tribunais Superiores.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557, caput, do
Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
E  AO  REEXAME  NECESSÁRIO  realizado  de  ofício,  mantendo
integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 15 de setembro de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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