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REMESSA NECESSÁRIA RECONHECIDA DE
OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  PREJUDICIAL
DE  MÉRITO.  INAPLICABILIDADE  DA
PRESCRIÇÃO  TRIENAL.  IMPOSIÇÃO  DO
PRAZO  PRESCRICIONAL  QUINQUENAL.
APLICAÇÃO  DO  DECRETO  Nº  20.910/32.
RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. DIREITO
AS PRESTAÇÕES ANTERIORES AOS CINCO
ANOS  DO  AJUIZAMENTO  DA  DEMANDA.
SÚMULA Nº  85  DO STJ.  PRECEDENTES DO
TRIBUNAL DA CIDADANIA E DESTA CORTE.
OBSERVÂNCIA  PELO  JUÍZO  A  QUO.
REJEIÇÃO.  MÉRITO.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA  PELO  ENTE  ESTATAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO. TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS  E  13º
SALÁRIOS  DEVIDOS.  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO  APENAS  DO  13º  DO  ANO  DE
2006.  AFASTAMENTO  DA  CONDENAÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DAS
DEMAIS  VERBAS.  ÔNUS  DO  ENTE
MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE
AFASTADA. REFORMA PARCIAL DO ÉDITO
JUDICIAL. INCIDÊNCIA DO ART. 557, § 1° - A
DO  CPC.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS.
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-  Segundo  o  disposto  no  artigo  475  do  CPC e  no
enunciado da Súmula 490 do STJ, a sentença ilíquida,
proferida contra a Fazenda Pública, suas autarquias e
fundações  de  direito  público,  está  sujeita  ao  duplo
grau de jurisdição obrigatório.

- De acordo com o art. 1.º do Decreto n.º 20.910/32,
será de cinco anos o prazo de prescrição para todo e
qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública.

-  Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo,  serão
atingidas pela prescrição apenas as parcelas vencidas
antes  do  qüinqüênio  anterior  à  propositura  da
demanda, em conformidade com a Súmula 85 do STJ.

-  Como é  cediço,  o  13º  salário  e  o  gozo de  férias
remuneradas,  com  o  acréscimo  de,  ao  menos,  um
terço  do  seu  valor,  constituem  direitos  sociais
assegurados a todos trabalhadores, seja ele estatutário
ou celetista, por força da previsão do art. 39, §3º, da
Constituição Federal.

- Destaca-se, neste ínterim, a natural inversão do ônus
da  prova,  decorrente  da  evidente  posição  de
fragilidade  probatória  da  autora  em  face  ao  ente
municipal, citando, por oportuno. a máxima de que “é
o  pagador  que  tem  obrigação  de  provar  o
pagamento”.   Evocamos  também  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.

-  Analisando  atentamente  os  documentos  carreados
aos autos, verifica-se que o Ente Municipal só efetuou
o  pagamento  do  13º  salário  do  ano  de  2006,  ao
contrário  do  que  entendeu  a  magistrada  de  piso,
devendo ser reformada a sentença neste ponto. Ainda,
observa-se que o promovido, ora apelante, deixou de
pagar as férias acrescidas do terço constitucional dos
anos de 2005 a 2008 e a gratificação natalina dos anos
de 2005, 2007 e 2008. 

-  Considerando  que  somente  restou  comprovado  o
pagamento da gratificação natalina de 2006, não se
descuidando o Ente Municipal de demonstrar o fato
impeditivo  do  direito  do  autor  quanto  às  demais
verbas em que foi condenado, merece ser reformada,
em parte, a sentença vergastada.
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Vistos.

Trata-se  de  Remessa Necessária reconhecida  de  ofício  e
Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de  Ingá, desafiando  sentença
prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Mista da Comarca de Ingá, nos
autos da  Ação Ordinária de Cobrança aforada por  Selma Lúcia da silva
Almeida Araújo.

A autora ajuizou  ação de cobrança em desfavor do Município
réu, afirmando ter sido contratada pela edilidade, em 01 de janeiro de 2001 de
2010, a fim de exercer o cargo de provimento em comissão de Administrador
Escolar  e,  posteriormente,  de  Diretor  Escolar,  sendo  demitida  em  30  de
dezembro de 2008. Afirmou não ter recebido as verbas a que faz  jus, quais
sejam,  férias  acrescidas  do  terço  constitucional  e  décimo  terceiro  salário,
motivo  pelo  qual  requereu  a  condenação  da  edilidade  ao  pagamento  das
referidas verbas.

Citado,  o  Município  réu  apresentou contestação  (fls.  20/23),
alegando, em sede de prejudicial, a prescrição trienal. No mérito, sustentou  a
impossibilidade de pagamento das verbas requeridas na exordial  quanto ao
período anterior a 01 de fevereiro de 2005, em virtude da ausência de vínculo
com a edilidade municipal. Ao final, pugnou pela improcedente dos pleitos
autoriais.

Réplica impugnatória (fls. 52).

Decidindo a querela, a Magistrada a quo, através da sentença de
fls.  69/70, julgou  procedente  o  pedido,  condenando  o  réu  a  pagar  ao
requerente as férias referentes aos anos de 2005 a 2008, acrescidas de 1/3, bem
como  os  décimos  terceiros  salários  do  mesmo  período,  tudo  corrigido
monetariamente pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao ano. 

Inconformado, o demandado interpôs Recurso de Apelação (fls.
73/84), defendendo a ausência de direito às verbas rescisórias, por se tratar de
prestador de serviço. Ainda, sustenta que, nos casos de contrato temporário,
ficou acordado o valor que o ente municipal pagaria ao trabalhador durante o
vínculo, não havendo que se falar em pagamento de qualquer outra verba.

Seguindo suas argumentações, afirma que não cabe a conversão
em pecúnia das férias não gozadas, bem como que a parte recorrida não se
desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo do seu direito. Pede
o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença combatida. 

A parte autora apresentou contrarrazões  (fls.  88/91),  rogando
pela manutenção do édito judicial.

A Procuradoria de Justiça, em parecer de lavra do Dr. Valberto
Cosme de Lira  (fls. 96/100), deixou de opinar sobre o mérito em razão da
ausência de interesse público.

  
É o relatório.
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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
obedece  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).

Registre-se,  de  imediato,  que  em  razão  das  insurgências
recursais se entrelaçarem, proceder-se-á, em conjunto, ao exame da apelação e
da remessa oficial.

Da prejudicial – prescrição:

Em sede de contestação, sustenta o Ente Municipal a aplicação
da prescrição trienal prevista no art. 206, §3º do Código Civil.

Ora, sabe-se que nas ações movidas contra a Fazenda Pública
deve-se  aplicar  o  Decreto  nº  20.910/32,  o  qual  preleciona  que  o  prazo
prescricional é de 05 (cinco) anos, nos termos dispostos no art. 1º, da referida
norma, que passo a transcrever:

“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 originarem.”
(grifo nosso)

Verifica-se, ainda, que a citada legislação traz em seu texto a
expressão  “seja  qual  for  a  sua  natureza”,  levando-nos  a  crer  que  a  sua
aplicabilidade  independente  da  natureza  da  verba,  seja  ela  indenizatória,
remuneratória ou qualquer outro tipo, bastando apenas que seja um direito ou
ação contra a Fazenda Pública.

Ademais, a relação jurídica travada no presente caso é de trato
sucessivo, não havendo que se falar em prescrição do fundo do direito, na
medida em que o prazo prescricional é renovado mês a mês e, por isso, não
atinge os valores que antecederam o quinquênio imediatamente anterior  ao
ajuizamento da ação, conforme entendimento da Súmula nº 85 do STJ.

Nesse sentido, colaciono arestos do Tribunal da Cidadania:
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ADMINISTRATIVO.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  GRATIFICA-
ÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE TÉCNI-
CA DE FISCALIZAÇÃO AGROPECUÁRIA  GDAT-
FA. EXTENSÃO AOS INATIVOS. POSSIBILIDADE.
OMISSÃO DO JULGADO REGIONAL AFASTADA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO
N. 20.910/1932. ART. 206,  § 3º, DO CÓDIGO CI-
VIL.  INAPLICABILIDADE.  INCIDÊNCIA  DA  SÚ-
MULA 83/STJ. 1. Afasta-se a alegada ofensa ao art.
535 do CPC, porquanto o Tribunal de origem diri-
miu, de forma objetiva e fundamentada, as questões
que lhe foram submetidas, apreciando integralmente
a  controvérsia  posta  nos  presentes  autos.  Não  se
pode confundir julgamento desfavorável ao interesse
da parte com negativa ou ausência de prestação ju-
risdicional. 2. A jurisprudência desta Corte Superior
firmou-se no sentido de que é quinquenal o prazo
prescricional para propositura da ação de qualquer
natureza contra a Fazenda Pública, a teor do art. 1°
do Decreto n. 20.910/32, não havendo falar na apli-
cação do Código Civil. 3. Consolidou-se no Superior
Tribunal de Justiça a orientação de que devem ser
estendidos aos inativos e pensionistas os mesmos va-
lores pagos pela Gratificação de Desempenho de Ati-
vidade  Técnica  de  Fiscalização  Agropecuária
GDAFTA aos servidores que se encontram em ativi-
dade (AgRg no AREsp 90.335/RS, Rel. Ministro Mau-
ro  Campbell  Marques,  Segunda  Turma,  DJe
22/3/2012). Incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ/AgRg no
AREsp 165389/RS, 1ª Turma, Rel. Ministro SÉRGIO
KUKINA, j. em  24/09/2013).(grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL CIVIL.  PRES-
CRIÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECÁLCULO
DE  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
OBRIGAÇÕES DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA
85/STJ. 1. Nos casos em que se pleiteia pagamento de
diferenças salariais, não ocorre a prescrição do fundo
de direito, mas apenas das parcelas vencidas no quin-
quênio anterior ao ajuizamento da ação, por incidên-
cia do disposto na Súmula 85/STJ. 2. Nos termos da
jurisprudência pacífica do STJ, a prescrição atinge
somente as parcelas vencidas há mais de cinco anos
da propositura da ação em que se pleiteia recálculo
de adicional por tempo de serviço. Agravo regimen-
tal  improvido”. (STJ/AgRg no REsp 1294230 /  SP,
Rel.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Tur-
ma, D.J.: 12/06/2012). (grifo nosso).
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Na mesma direção, alguns julgados da nossa Corte Julgadora:

“PRELIMINAR.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.
APLICAÇÃO.  INCIDÊNCIA  DO  DECRETO  N°
20.910/32.  ACOLHIMENTO.  -  STJ  É  pacífica  a
jurisprudência desta Corte no sentido de que deve
ser  aplicada  a  prescrição  qüinqüenal,  prevista  no
Decreto 20.910/32, a todo qualquer direito ou ação
contra  a  Fazenda federal,  estadual  ou  municipal,
seja  qual  for  a  natureza.  AgRg  no  REsp
1027259/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA
TURMA,  julgado  em  15/04/2008,  DJe  12/05/2008
REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO.  CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIARIA SOBRE 0 TERÇO DE FÉRIAS.
IMPOSSIBILIDADE.  INCIDÊNCIA  SOBRE
GRATIFICAÇÕES  E  VANTAGENS.
POSSIBILIDADE.  GANHOS  HABITUAIS.
APLICAÇÃO DA LEI  N°  10.887/2004.  NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO  À  PRIMEIRA  APELAÇÃO,
PROVIMENTO  PARCIAL  À  SEGUNDA  E  À
REMESSA  OFICIAL.  -  0  terço  constitucional  de
férias  não  sofre  a  incidência  da  contribuição
previdenciária,  por  ser  verba  de  natureza
indenizatória. - Relativamente à contribuição sobre a
gratificação natalina, o entendimento é de que tais
parcelas possuem caráter remuneratório, razão pela
qual incide Contribuição Previdenciária. STJ, EDcI
no  AgRg  no  REsp  971.020/RS,  Relator  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 17/12/2009, publicação DJe 02/02/2010. - A Lei
n°  10.887/2004  não  afastou  o  desconto
previdenciário sobre os ganhos habituais, que devem
ser  considerados  na  composição  da  média  dos
cálculos dos valores que irão formar os proventos de
aposentadoria. - Configurado o caráter permanente
ou  a  habitualidade  da  verba  recebida,  incide  a
Contribuição  Previdenciária.  Precedentes  do  STJ.
EDcI  no  AgRg  no  Ag  1212894/PR,  Rel.  Ministro
HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 15/04/2010, DJe 19/05/2010”. (TJPB - Acórdão
do  processo  nº  20020100367347001  -  Órgão  2ª
CAMARA CIVEL - Relator DR. CARLOS EDUARDO
LEITE LISBOA - j. em 26/02/2013. (grifo nosso). 

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. POLI-
CIAL MILITAR. PRESCRIÇÃO FUNDO DE DIREI-
TO.  INEXISTÊNCIA.  DEMANDA DE  TRATO  SU-
CESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ADICIO-
NAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONGELAMEN-
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TO. IMPOSSIBILIDADE. RESSALVA DOS ANUÊNI-
OS. INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO, DO
ART. 2°, DA LEI COMPLEMENTAR 50/2003. PRO-
VIMENTO  PARCIAL  DA  APELAÇÃO.  RECURSO
OFICIAL.  CONDENAÇÃO  FAZENDA  PÚBLICA.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBEDIÊNCIA
AO DISPOSTO NO ART. 1°-F. DA LEI N° 9.494/97.
PROVIMENTO PARCIAL.  -  Nas  relações  de  trato
sucessivo,  em  que  a  Fazenda  Pública  configure
como devedora, a prescrição atinge apenas as pres-
tações vencidas antes do qüinqüênio anterior à pro-
positura da ação. Súmula 85, STJ. Se a própria fa-
zenda pública defende a aplicabilidade da Lei Com-
plementar n° 50/2003 aos policiais militares, impos-
sível  imputar  a  este  o  congelamento  dos  anuênios
quando a própria lei os exclui de tal restrição art. 2°,
parágrafo  único.  provimento  parcial  da  apelação.
Nas condenações impostas à Fazenda Pública, inde-
pendentemente de sua natureza e para fins de atuali-
zação monetária, remuneração do capital e compen-
sação da mora, haverá a incidência uma única vez,
até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de re-
muneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança art. 14-F, da Lei n° 9.494/97, com a Reda-
ção dada pela Lei n° 11.960, de 2009. Provimento
parcial  do  recurso  oficial”.  (Apelação  Cível  n.º
20020110291479001, Rel.:  DES. JOAO ALVES DA
SILVA, 4.ª  Câmara Cível,  D.J.:  28/06/2012).  (grifo
nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL.  REVISÃO REMUNERAÇÃO.
MILITAR DA ATIVA. ADICIONAL POR TEMPO DE
SERVIÇO  ANUÊNIO.  VANTAGENS  CONGELADA
PELA LC 50/03. APLICABILIDADE RESTRITA AOS
SERVIDORES CIVIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊN-
CIA. JURISPRUDÊNCIA DO TJPB. INADMISSÃO
ART. 557, CAPUT DO CPC Segundo entendimento
firmado neste tribunal, o congelamento de vantagens
operado pela LC 50/03 restringe-se aos  servidores
público civis, não alcançando, portanto, os servido-
res militares, sujeitos a regime jurídico próprio. Re-
lação de trato sucessivo, infensa à prescrição do fun-
do  de  direito.  Precedente”.  (Processo  n.º
20020110069040001, Rel.: DES. MÁRCIO MURILO
DA  CUNHA  RAMOS,  Tribunal  Pleno,  D.J.:
27/06/2012)

Analisando  a  decisão  vergastada,  verifica-se  que  foi
perfeitamente  observado  o  prazo  prescricional  quinquenal,  bem  como  a
natureza da relação jurídica em debate, posto que a ação foi proposta em junho
de janeiro de 2010 e o apelante foi  condenado a efetuar  o pagamento das
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verbas requeridas na exordial do período de 2005 a 2008.

Dessa forma, rejeito a prejudicial de mérito ventilada.

Mérito:

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se a recorrida possui direito à percepção da verba relativa ao terço
constitucional  de  férias  e  13°  salário,  em decorrência  da  período  em  que
desempenhara a função de administradora escolar e, posteriormente, diretora
escolar, perante a administração pública do município de  Ingá.

Examinando  o  caderno  processual,  considero  que  os
documentos juntados aos autos comprovam a existência e a efetiva prestação
dos serviços pela apelada, nas referidas funções, no período de janeiro de 2001
a dezembro de 2008.

Do 13º salário  e das férias:

Alega o apelante que  a recorrida só foi  admitida em 01 de
fevereiro de 2005 e, por isso, não há que se falar em pagamento das verbas
anteriores a tal data. Ainda, sustenta que, por se tratar de contrato de trabalho
temporário, o valor a ser pago ao trabalhador já foi previamente acertado, de
modo que incabível o pedido de qualquer outra verba.

Como é cediço, o 13º salário e o gozo de férias remuneradas,
com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor, constituem direitos
sociais assegurados a todos trabalhadores, 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 são 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.

Neste sentido, é o entendimento cediço deste Sodalício:

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TERÇO
DE FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO
CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, CPC.
RECURSO A QUE SE NE SEGUIMENTO. 
É  dever  do  Município  efetuar  o  pagamento  dos
salários  dos  seus  servidores,  sob  pena  de
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento
do esforço e trabalho dos agentes. Cabe à Edilidade
trazer  elementos  probatórios  de  fato  modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito do autor art. 333,
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II, do CPC. Não se desincumbindo do ônus de provar
o pagamento das verbas apontadas na sentença, deve
ser mantida a condenação.” 
(TJPB, Acórdão do processo nº 11620110003082001,
Órgão  TRIBUNAL  PLENO,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA, j. em 01/03/2013)

Outrossim,  para  o  pagamento  do  terço  de  férias,  será
prescindível  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
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
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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)

Analisando atentamente os documentos colacionados ao encarte
processual, infere-se que a autora foi admitida em 01/01/2001 para exercer o
cargo de administrador escolar e, em seguida, foi  nomeada para laborar no
cargo  de  diretor  escolar  (fls.  09  e  11).  Dito  isso,  restou  comprovado  seu
vínculo desde 01/01/2001.

Por outro lado, verifica-se que o Ente Municipal só efetuou o
pagamento  do  13º  salário  do  ano  de  2006  (fls.  12),  ao  contrário  do  que
entendeu  a  magistrada  de  piso.  Ainda,  observa-se  que  o  promovido,  ora
apelante, deixou de pagar as férias acrescidas do terço constitucional dos anos
de 2005 a 2008 e a gratificação natalina dos anos de 2005, 2007 e 2008. 

Destaca-se, neste ínterim, a natural inversão do ônus da prova,
decorrente da evidente posição de fragilidade probatória da autora em face ao
ente municipal, citando, por oportuno. a máxima de que “é o pagador que tem
obrigação de provar o pagamento”. 

Atenta-se, contudo, que a edilidade restou inerte quanto ao seu
mister  de  trazer  aos  autos  elementos  que  evidenciem  a  percepção  pela
prestadora  de  serviços  de  todos  os  valores  ora  pleiteados,  ou  seja,   não
comprovou fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do direito da autora,
consoante o disposto no art. 333, inciso II do Digesto Processual Civil vigente.

Ora,  poderia  o  promovido,  ora  recorrente,  ter  acostado  aos
autos  cópia  do  contra-cheque,  transferência  bancária,  depósito  na  conta  da
autora ou  recibo de quitação, a fim de corroborar o efetivo pagamento do
quantum vergastado. 

Neste  ínterim,  evocamos  também  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  ente  municipal  locupletar-se  às
custas da exploração da força de trabalho humano, devendo, pois, ressarcir, a

Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0000024-67.2010.815.0201.        10



título de contraprestação, as quantias devidas e não pagas.

Dessa  forma,  não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar suas assertivas, reconheço o direito da recorrente ao adimplemento
das parcelas em discussão, quais sejam 13º salário de 2005, 2007 e 2008 e
férias acrescidas do terço constitucional do período de 2005 a 2008, sendo,
incabível, como bem entendeu a juíza de base, as verbas anteriores aos cinco
anos da propositura da ação.

Dito  isso,  consigno que merece retoque parcial  a  sentença  a
quo, apenas para excluir da condenação o pagamento do 13º salário do ano de
2005 por ter sido quitada, permanecendo as demais verbas.

Por  fim,  ressalto  a  desnecessidade  de  levar  a  matéria  ao
plenário, pois, conforme o disposto no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo
Civil, é  permitido ao Relator dar provimento ao recurso, através de decisão
monocrática, quando a decisum recorrido estiver em manifesto confronto com
jurisprudência dominante de Tribunal Superior, como no presente caso.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos, DOU PROVIMENTO PARCIAL AOS RECURSOS, com fulcro
no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil,  para excluir da condenação
apenas o 13º salário do ano de 2006, mantendo incólume os demais termos da
decisão vergastada.

P.I.

João Pessoa, 1 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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