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Autos n.º : 0000225-62.2019.827.2706 

 

SENTENÇA 

 

1. RELATÓRIO 

JAIR LUIZ MONTES, qualificado, ajuizou a presente Ação de Cobrança, 

em face do MUNICÍPIO DE MURICILÂNDIA, também qualificado.  

Em suma, narra a inicial que o autor foi Prefeito do Município de 

Muricilândia-TO no período de 2013/2016 e que trabalhou durante todo esse 

tempo sem receber 13º salário, nem férias acrescidas do terço constitucional. 

Aduz que faz jus ao recebimento de férias mais o terço constitucional e 

décimo terceiro salário. Ao final pugnou pela condenação do Município 

requerido ao pagamento da quantia de R$ 80.129,99 (oitenta mil, cento e 

vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente as verbas 

pleiteadas. 

A inicial veio instruída com documentos (evento 1). 

Citado, o requerido apresentou contestação aduzindo, em suma, que 

inexiste lei municipal respaldando a pretensão deduzida pelo autor no 

período em que exerceu o mandato eletivo de prefeito municipal. Por fim, 

pugnou pela total improcedência dos pedidos. 

Replica apresentada no evento 12.  

Facultada a produção de provas, o requerido formulou pedido de 

prova documental e depoimento pessoal do autor (evento 18); a parte 

autora, por sua vez, pugnou pelo julgamento antecipado da lide (evento 

20). 

Autos relatados. DECIDO.  

2. FUNDAMENTAÇÃO 
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Inicialmente consigno que as provas já produzidas nos autos são 

suficientes para o julgamento antecipado do mérito (artigo 355, inciso I, do 

CPC).   

Examinando os autos, verifico que a controvérsia gira em torno do 

direito (ou não) ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional 

e 13º salário, no período relativo ao mandato do autor como Prefeito do 

Município de Muricilândia-TO, no período de 2013 até 2016. 

Tem-se que o Supremo Tribunal Federal já se pronunciou sobre a 

questão ora discutida, tendo sido fixada a tese, no RE 650.898/RS, de que “o 

artigo 39, parágrafo 4º, da Constituição Federal não é incompatível com o 

pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário”. 

Não obstante, restou também assentado que o pagamento das 

parcelas do décimo terceiro, férias e do terço de férias não é automático, 

sendo necessária a existência de lei municipal específica, em razão do 

princípio da legalidade, a que está submetida a Administração Pública. 

Nesse sentido, os julgados do e. Tribunal de Justiça do Estado do 

Tocantins: 

 

EMENTA: APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE POLÍTICO. 

VICE-PREFEITO/VEREADOR. PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DE FÉRIAS 

ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL E DÉCIMO TERCEIRO 

SALÁRIO. INEXISTÊNCIA DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL PREVENDO 

O DIREITO AO PAGAMENTO DAS VERBAS NO PERÍODO POSTULADO. 

TEMA 484/STF. DISTINÇÃO COM O CASO CONCRETO. RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. As vantagens 

pecuniárias decorrente de férias, terço constitucional de férias e 

décimo terceiro salário não são incompatíveis com a Constituição 

Federal (art. 39, §§3º e 4º, da CF). Questão decidida no julgamento 

do RE nº 650.898-RS, objeto do Tema nº 484 do STF. Previsão que, 

entretanto, deve vir expressa na Lei Local. Precedentes. 2. Ausência 

de norma local que impede o acolhimento da pretensão ao 

pagamento de décimo terceiro e férias ao agente político - vice-

prefeito/vereador. 3. Na espécie, demonstrado o distinguishing do 

caso com o leading case invocado, à luz do artigo 489, VI, do CPC. 

4. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença 

mantida. (TJTO. AP 0018468-24.2019.827.0000, Rel. Desembargadora 
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Maysa Vendramini Rosal, 4ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 

07/08/2019). 

 

 

AÇÃO DE COBRANÇA - ADMINISTRATIVO - AGENTE POLÍTICO - 

SUBSÍDIO - PARCELA ÚNICA - PAGAMENTO 13º SALÁRIO E FÉRIAS 

ACRESCIDAS DE TERÇO CONSTITUCIONAL - POSSIBILIDADE - LEI 

AUTORIZATIVA MUNICIPAL N. 1.774/2008 - NÃO COMPROVAÇÃO, 

PELO RÉU, DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO 

REQUERIDO EM PROVAR FATO POSITIVO CONTRÁRIO À TESE AUTORAL. 

JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO 

CONFIGURADO. 1. Nos termos das disposições do art. 39, § 4º da CR, 

os agentes políticos são remunerados com parcela única 

denominada subsídio, vedado, em regra, quaisquer acréscimos. - 

Todavia, tem se admitido o pagamento do 13º salário e férias 

acrescidas de terço constitucional quando houver lei autorizativa 

nesse sentido (AgRg no REsp 742171/DF). 2. Cabe à parte requerida a 

comprovação de fato positivo (pagamento) capaz de rechaçar a 

alegação de fato negativo (inadimplência) veiculada pelo autor, 

uma vez que impossível a prova deste último. 3. Não tendo o 

requerido se desincumbido de provar a ocorrência de fato extintivo 

do direito do autor, deve ele suportar o ônus da prova distribuído nos 

termos do art. 333 do CPC. 4. O esclarecimento da controvérsia 

fática através dos elementos probantes ofertados pelas partes 

durante a fase postulatória permite o julgamento antecipado da lide 

sem configurar cerceamento de defesa. 5. Apelo conhecido e não 

provido. (AP 0017137-46.2015.827.0000, Rel. Juíza convocada CÉLIA 

REGIS, 1ª Turma da 1ª Câmara Cível, julgado em 06/04/2016). 

 

Assim, a aplicabilidade de tais direitos aos agentes políticos somente 

tem cabimento quando expressamente autorizado por lei específica do ente 

público, o que, in casu, não foi verificado no Município de Muricilândia 

quando do exercício do mandato de Prefeito pelo autor (2013 a 2016). 

Diante do exposto, a improcedência dos pedidos é medida de rigor. 

3. DISPOSITIVO: 

Ex positis, e o mais que dos autos constam, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na petição inicial. 

Resolvo o mérito da lide, com base no art. 487, inciso I, do CPC/2015. 

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais finais e dos 

honorários advocatícios. Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por 
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cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2°, incisos 

"I", "II", "III" e "IV", e § 4º, inciso III, do CPC. 

 

Providências do cartório:  

 

Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. 

 

Caso seja interposto recurso de apelação: i) intime-se o apelado 

para apresentar contrarrazões, no prazo de lei; ii) apresentado 

recurso adesivo, intime-se a parte contrária para apresentar 

contrarrazões, no prazo de lei; iii) após, remetam-se os autos ao 

e. TJTO, independentemente de juízo de admissibilidade (CPC, 

art. 1.010, § 3º), a ser realizado pelo relator do recurso (CPC, art. 

932, III). 

Transitada em julgado, arquive-se.  

 

Araguaína-TO, 25 de outubro de 2019. 

 
 

Milene de Carvalho Henrique 
Juíza de Direito 
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