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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  PRESCRIÇÃO.  INOCORRÊNCIA. 
INDENIZAÇÃO  DE  FÉRIAS  NÃO  USUFRUÍDAS 
ACRESCIDAS  DO  1/3  CONSTITUCIONAL. 
CABIMENTO.    COMPROVAÇÃO DO GOZO  OU 
REQUERIMENTO NA ÓRBITA ADMINISTRATIVA. 
DESNECESSIDADE.   ÔNUS  DA  PROVA  DA 
EDILIDADE.   DESPROVIMENTO  DO  APELO 
INTERPOSTO  PELO  PROMOVIDO  E 
PROVIMENTO DO APELO DO PROMOVENTE.

-  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.

 - O pedido administrativo do gozo não constitui  o 
fato  do  direito  em  si,  ou  seja,  o  corolário  dessa 
pretensão,  pois  ele  tem  na  própria  norma 
constitucional e 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 
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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  a   indenização  das 
férias  não  usufruídas,   acrescidas  de  1/3 
constitucional.

- É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor 
público,  ainda  que  tenha  sido  nula  sua 
contratação,  perceber  a  contraprestação  básica 
pelo  exercício  do  cargo,  sob  pena  de  restar 
configurado enriquecimento sem causa por parte 
da administração pública.

- Quanto  ao  pedido  de  condenação  aos 
honorários  sucumbenciais  formulado  na 
Apelação,  interposta  pela  Promovente,  deve-se 
salientar  que tem procedência  a pretensão uma 
vez  que  a  demanda  foi  julgada  totalmente 
procedente. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da 
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER  O  APELO  INTERPOSTO  PELO 
PROMOVIDO E PROVER O APELO DO PROMOVENTE, nos termos do voto 
do Relator e da certidão de julgamento de fl. 125.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo  Município  de 

Pilõezinhos  e  por  Maria  Joelma  Ricardo  dos  Santos contra  a  sentença 

prolatada pelo Juiz de Direito da Comarca de Guarabira que, nos autos da 

Ação de Cobrança proposta pelo Promovente, julgou procedente a pretensão 

deduzida na peça vestibular, condenando o Promovido a pagar a Promovente 

a quantia referente ao pagamento de indenização de férias acrescidos de terço 

constitucional, durante o período laborado, com observância do valor vigente 

na data da exoneração da Autora acrescido do adicional de 1/3 (um terço).

Nas  razões  recursais,  o  Primeiro  Recorrente  pugna pela  total 

reforma do  julgado,  sob o  fundamento  de que a  sentença  não se  ateve  a 

realidade  jurídica  dos  fatos  apresentados  nos  autos,  pugnando  pelo  não 

conhecimento do pagamento das férias, ante a prescrição, a não comprovação 
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pelo  autor  de  ter  gozado  tal  benefício  e  de  ter  sido  o  servidor  contratado 

irregulamente (fls. 64/96).

Nas razões recursais do Segundo Recorrente, o mesmo requer a 

condenação em honorários advocatícios sucumbenciais (fls. 97/99)

Intimadas, as partes apresentaram contrarrazões, fls. 102/104 e 

106/107.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça, em parecer 

(fls.113/120), opinou pelo desprovimento dos apelos e da Remessa.

É o relatório.

VOTO

Da Prejudicial de Prescrição

O Promovido,  Primeiro  Apelante,  sustenta,  mais  uma  vez,  em 

grau de recurso, a ocorrência da prescrição do direito da Autora, alegando que 

as verbas reclamadas encontram-se prescritas.

Entretanto,  tal  alegação  não  merece  prosperar,  uma  vez  que 

como se trata de ação contra a Fazenda Pública a prescrição  incidente  à 

espécie  é  a  quinquenal,  disciplinada  pelo  Decreto  n.º  20.910/32, 

abarcando,  tão  somente,  as  parcelas  mensais  vencidas  antes  do 

quinquênio anterior à propositura da ação.

Portanto,  a  prescrição  do  direito  de  pleitear  a  indenização 

referente  às  férias  não  gozadas  tem início  com a  possibilidade  de  não 

usufruí-las.

Nesse sentido, o termo inicial  da prescrição seria a data de 

sua  exoneração  (31  de  dezembro  de  2012),  tendo  ingressado  com  a 

presente ação em 10 de janeiro de 2013, ou seja, dentro dos cinco anos 

que dispõe a lei
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Por tais motivos, REJEITO a preliminar arguida.

MÉRITO

Conheço o presente recurso, porquanto presentes os requisitos 

necessários à sua admissão. Destarte,  superado e juízo de admissibilidade 

recursal, passo a análise do meritum causae.

Discute-se nos autos, inicialmente, a possibilidade de pagamento 

de indenização por férias não gozadas. 

Neste ponto,  a  sentença não merece ser  reformada.  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:

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. 
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 
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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)  

Com relação ao direito ao recebimento de 1/3 constitucional de 

férias, mesma sorte tem o capítulo da sentença que deferiu o pagamento do 

abono constitucional  de  férias.  É  que o  pedido administrativo  do gozo não 

constitui o fato do direito em si, ou seja, o corolário dessa pretensão, pois ele 

tem na própria norma constitucional e 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. 

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRIMEIRA 
APELAÇÃO.  PAGAMENTO  DO  TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS -   DESNECESSIDADE 
DE GOZO EFETIVO DAS FÉRIAS.  PRECEDENTE DO 
STF.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA. FIXAÇÃO À LUZ DO ART. 21, CAPUT, DO 
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. O STF,  
No  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.  No  caso  de 
sucumbência  recíproca,  os  honorários  advocatícios  
deverão  ser  recíproca  e  proporcionalmente  
compensados,  de  acordo  com  o  art.  21  do  CPC.  

5



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0123577-12.2013.815.0181 

SEGUNDA  APELAÇÃO.  QUINQUÊNIOS.  DIREITO  DO 
SERVIDOR. PREVISÃO LEGAL. DIREITO ADQUIRIDO.  
PAGAMENTO.  NÃO  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS  DA 
PROVA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  DIREITO 
ADQUIRIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. A não 
comprovação do pagamento dos quinquênios ao servidor  
público,  mesmo  havendo  previsão  legal,  fere  o  direito  
adquirido que, reconhecido por sentença, não pode ser  
afastado pelo órgão colegiado de segundo grau. (TJPB;  
AC  018.2009.001626-4/001;  Segunda  Câmara 
Especializada  Cível;  Relª  Juíza  Conv.  Vanda  Elizabeth  
Marinho Barbosa; DJPB 15/10/2012; Pág. 14)  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO  MUNICIPAL.  REGIME  ESTATUTÁRIO.  NÃO 
RECEBIMENTO DE VERBAS LEGALMENTE DEVIDAS.  
SALÁRIO,  FÉRIAS  E  TERÇO  CONS-  TITUCIONAL 
RESPECTIVO  RETIDOS.  PAGAMENTOS  DEVIDOS 
PELA  MUNICIPALIDADE.  PROVA  DA  QUITAÇÃO.  
ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO  REFERENTE 
AOS  PERÍODOS  EM  QUE  NÃO  HOUVE  PROVA  DO 
ADIMPLEMENTO.  DESPROVIMENTO.  É  obrigação 
constitucional  do  Poder  Público  remunerar  seus 
servidores  pelos  trabalhos  prestados,  constituindo 
enriquecimento ilícito a retenção de suas verbas salariais.  
A  Municipalidade  é  a  detentora  do  controle  dos  
documentos  públicos,  sendo  seu  dever  comprovar  o  
efetivo  pagamento  das  verbas  salariais  reclamadas,  
considerando  que  ao  servidor  contratado  é  impossível  
fazer  a  prova  negativa  de  tal  fato.  (TJPB;  AC 
107.2010.000784-1/001; Segunda Câmara Especializada 
Cível; Rel. Juiz Conv. Onaldo Rocha de Queiroga; DJPB  
30/11/2012; Pág. 10)

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 sua condenação ao pagamento a indenização da férias não 

usufruídas, acrescidas de 1/3 constitucional.

Acerca  do  ônus  da  prova,  apropriada  é  a  lição  do  eminente 

processualista Nelson Nery Júnior,  in  “Código de Processo Comentado”,  6ª 

EDIÇÃO, pág. 696:
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“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento,  
cabendo  ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  
proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus da  
prova e dele não se desincumbiu.” 

Nesse sentido, confira-se os recentes julgados da nossa Corte: 

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DE 
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  ADICIONAL  POR 
TEMPO DE SERVIÇO. MATÉRIA REGULADA POR LEI 
ORGÂNICA.  BENEFÍCIO  DEVIDO.  MANUTENÇÃO  DO 
DECISUM.  DESPROVIMENTO. Adicional  por  tempo de 
serviço  é  uma  vantagem  pecuniária  concedida  aos 
servidores em razão do tempo de serviço, destinando-se 
a recompensar os que mantiveram por longo tempo no 
exercício  do  cargo  e  havendo  previsão  legal,  não  há 
como não reconhecer como devido o pagamento desse 
benefício.  APELAÇÃO.  FÉRIAS.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  COMPROVAÇÃO  DO  GOZO. 
DESNECESSIDADE.  PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE 
NÃO  ELIDIDA  PELO  ENTE  MUNICIPAL. 
PRECEDENTES  DA  CORTE  SUPERIOR.  VERBA 
DEVIDA.  ACOLHIMENTO.  REFORMA  DA  SENTENÇA 
NESTE  PONTO.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS. 
PEDIDO  QUE  DECAIU  DE  PARTE  MÍNIMA. 
DESCABIMENTO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA 
CONFIGURADA.  MANUTENÇÃO.  PROVIMENTO 
PARCIAL  DO  APELO.  O  efetivo  gozo  de  férias  não 
precisa de comprovação para ser devidas, de acordo com 
o  entendimento  atual  das  Cortes  Superiores.  Se  cada 
litigante for em parte vencedor e vencido serão recíproca 
e proporcionalmente distribuídos e compensados entre os 
honorários  e  as  despesas.  Art.  21,  do  Código  de 
Processo  Civil.  (TJPB;  AC  018.2009.003451-5/001; 
Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico 
Martinho da Nóbrega Coutinho;  DJPB 22/11/2012;  Pág. 
10)  
 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
IMPROCEDÊNCIA.  IRRESIGNAÇÃO.  DIREITO 
ASSEGURADO  PELO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  DENECESSÁRIA  A  PROVA  DO  EFETIVO 
GOZO.  PROVIMENTO  PARCIAL. “Pela  interpretação 
sistemática dos dispositivos constitucionais relativos aos 
direitos dos trabalhadores e do Código Civil,  bem como 
tomando  por  base  a  jurisprudência  dos  tribunais  de 
superposição,  é de se garantir  o  direito  aos servidores 
públicos municipais  de receber o terço de férias,  ainda 
que  não  as  tenha  gozado  à  época  devida.  ”  (TJPB. 
Acórdão  do  processo  nº  09420080000543001.  Órgão 
(Terceira Câmara Cível). Relator DES. MÁRCIO MURILO 
DA  CUNHA  RAMOS.  J.  Em  14/05/2012).  (TJPB;  AC 
116.2010.000262-9/001;  Terceira Câmara Especializada 
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Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides; 
DJPB 21/09/2012; Pág. 10)  

       
Quanto  ao  argumento  levantado  de  que  em  face  do  cargo 

exercido pelo servidor ser em comissão, também é desprovido de fundamento.

Aos  comissionados  aplicam-se  as  regras  do  art.  39,  §  3º,  da 

Constituição  Federal,  que  reconhece  aos  servidores  ocupantes  de  cargo 

público o disposto no art. 7º, incisos IV (salário mínimo), VIII (décimo terceiro 

salário), XVII (férias), entre outros.

Por  conseguinte,  tenho  que  é  direito  líquido  e  certo  de  todo 

servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do 

cargo  desempenhado,  nos  termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna, 

considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

Nesse aspecto, mesmo os servidores contratados irregularmente 

têm  direito  aos  valores  referentes  ao  pagamento  das  parcelas  salariais 

basilares, tais como a remuneração pelos dias de serviço prestado, férias, o 

terço constitucional e décimo terceiro salários, assim como seus proporcionais.

Registre-se,  ademais,  que  se  encontrando  o  Recorrido 

exonerado, razão não há para se reformar o julgado no que tange ao direito de 

receber  a  indenização  de  férias  não  gozadas  e  dos  terços  constitucionais 

respectivos, por ser indiscutível o direito à percepção de seus valores, ante a 

impossibilidade de gozo e recebimento futuros.

Nesse sentido, é o entendimento extraído da jurisprudência dos 

nossos Tribunais:

“AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PARCELAS 
REMUNERATÓRIAS – LEGALIDADE – Se não se desincumbiu 
o réu de provar o fato extintivo ou modificativo do direito da 
autora, é de se reconhecer como não efetivado o pagamento 
das  parcelas  remuneratórias  reclamadas.  (TJMG  –  APCV 
000.316.119-7/00 – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Francisco Figueiredo 
– J. 20.05.2003)
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Quanto ao pedido de condenação aos honorários sucumbenciais 

formulado na Apelação, interposta pela Promovente, deve-se salientar que tem 

procedência  a  pretensão,  uma  vez  que  a  demanda  foi  julgada  totalmente 

procedente. 

Nesse sentido, fixo os honorários advocatícios sucumbênciais em 

R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Ante o exposto, DESPROVEJO O APELO INTERPOSTO PELO 
PROMOVIDO E PROVEJO O APELO DO PROMOVENTE.

É o voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator, 
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a 
Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza  convocada 
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque)  e  o 
Excelentíssimo Senhor Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Janete Maria Ismael da Costa Macedo, 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, 16 de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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