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RECURSO  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. FÉRIAS E TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.  ÔNUS DA EDILIDADE. 
DEVIDO  QUANDO  NÃO  DEMONSTRADO  SEU 
ADIMPLEMENTO. DESPROVIMENTO. 

As férias não podem ter seu gozo sujeito ao requerimento do 
servidor, porque se trata de garantia constitucional prevista 
no inciso XVII do art. 7º, c/c art. 39, § 2º, e o art. 42, § 11, 
todos  da  Constituição  Federal,  a  ser  observada  pela 
Administração,  nem  tampouco  o  pagamento  do  adicional 
está sujeito à comprovação do gozo das respectivas férias.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  à 
remessa e ao apelo. 
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo 
Município de Guarabira, hostilizando sentença (fls. 46/49) prolatada pelo Juízo da 
5ª Vara da Comarca de Guarabira, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por 
Domingos Sávio Soares. 

O  magistrado,  em  decisão  prolatada  às  fls.  46/49,  julgou 
procedente  o  pedido,  condenando  o  promovido  ao  pagamento  da  quantia 
referente aos períodos de férias de 2007 a 2012, com observância do valor vigente 
na data da exoneração do autor, acrescidos do adicional de 1/3. 

Irresignado, o recorrente sustenta às fls. 51/55, que o decisum 
merece reforma nesta Corte, alegando, para tanto, que o pagamento das férias e do 
seu terço constitucional somente é devido para quem entrou em gozo, o que não 
foi  comprovado  pelo  apelado/autor.  Com  base  nesses  argumentos,  postula  o 
provimento do apelo  para  que seja  reformada a  sentença,  julgando totalmente 
improcedentes os pedidos. 

Contrarrazões, fls. 59/68, pela manutenção da sentença. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 74/76, 
opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graça s Morais Guedes - Relatora 

Relatam os autos que Domingos Sávio Soares, ora apelado, 
aforou a presente demanda pretendendo receber verbas trabalhistas, em razão do 
tempo em que laborou no Município de Guarabira. 

Pois bem.

No  caso  em  comento,  é  incontroverso  que  o  apelado  era 
servidor público (cargo comissionado) do Município de Guarabira, fls. 13/15 e 29.  

Dessa  forma,  conclui-se  que  o  recorrido  se  enquadra  na 
condição de trabalhador submetido ao art. 7° da Constituição Federal.
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Art. 7° -  São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros 
que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVII   - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a   
mais do que o salário normal  

O § 3° do art. 39 da Constituição Federal dispõe:

§ 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.

Feito  este  breve  registro,  não  restam  dúvidas  de  que 
qualquer exercício de força de trabalho empregado por trabalhador urbano ou 
rural, celetista ou estatutário, deve ser remunerado, sob pena de enriquecimento 
sem causa da edilidade.

Em que pesem as provas juntadas pelo recorrente, este não 
comprovou o  adimplemento  das  férias  e  seus  terços  constitucionais,  ônus  que 
recai sobre ele por força do art. 333, II, do CPC, sendo inviável impor ao autor 
prova de conduta omissiva da Edilidade.

Art. 333 do CPC – O ônus da prova incumbe:

[...]

II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou 
extintivo do direito do autor.   

Ademais, é pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça 
de  que,  em  se  tratando  de  documentos  correspondentes  ao  pagamento  de 
servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas 
pleiteadas,  ou  então,  fazer  prova  de  que  o  funcionário  não  faz  jus  ao  direito 
reclamado, porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do promovente. 

Colaciono o seguinte julgado:

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA 
PÚBLICA - INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO, DO 130, E DE TERÇO 
DE FÉRIAS POR PARTE DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA 
DE  PROVAS  INOCORRÊNCIA  -  ÔNUS  DA  PROVA  DE  FATO 
MODIFICATIVO,  .EXTINTIVO  OU  IMPEDITIVO  DO  DIREITO  DA 
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AUTORA  CABE  AO  RÉU  QUINQUENIOS  COMPROVAÇÃO  DE 
PAGAMENTO - DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO 
APELO. - É ônus do Município a produção de prova de fato impeditivo, 
modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  servidora,  ora  recorrida, 
inteligência  do art.  333,  inciso  II  do CPC.  -  Demonstrada  a  falta  de 
pagamento pela Administração referente aos vencimentos, férias e 13°, 
o que produz enormes prejuízos à servidora pública, correta é a decisão 
que  condena  o  Município  ao  pagamento  das  verbas  pleiteadas,  sob 
pena de se acolher o enriquecimento ilícito. TJPB - Acórdão do processo 
nº  06020090002712001  -  Órgão  (Segunda  Câmara  Cível)  -  Relator 
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuuquerque - j. Em 26/06/2012.

Portanto, como a edilidade não demostrou o pagamento dos 
benefícios,  agiu  acertadamente  o  juízo  a  quo,  ao  condenar  o  apelante  ao 
pagamento  da  quantia  referente  aos  períodos  de  férias  de  2007  a  2012,  com 
observância  do  valor  vigente  na  data  da  exoneração  do  autor,  acrescidos  do 
adicional de 1/3. 

Ressalte-se  ainda,  que  o  gozo  das  férias  não  está 
condicionado a requerimento administrativo do servidor, tendo em vista se tratar 
de garantia constitucional prevista no inciso XVII do art. 7º, c/c art. 39, § 2º, e art. 
42, §11, todos da Constituição Federal, a serem observados pela Administração.

Com  essas  considerações, NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO  E  À  REMESSA  NECESSÁRIA,  mantendo  incólume  a  sentença 
vergastada.   

É como voto.
  
Presidiu o julgamento, desta Terceira Câmara Especializada 

Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 19 de agosto de 2014, conforme 
certidão de julgamento de fl. 85, a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Participaram  do  julgamento  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.   José Aurélio da Cruz e o Exmo. Dr.  Ricardo Vital  de 
Almeida,  juiz  convocado  para  substituir  o  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e 
Benevides. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador 
de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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Segundo  se  infere  pela  Portaria  nº  0502/2004,  o  recorrente  foi 
exonerado do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Especial I, Símbolo CC-
2, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (fl. 10).

Pois bem, os cargos de provimento em comissão ou aqueles cujo 
provimento  dispensa concurso público,  são vocacionados para serem ocupados,  em 
caráter transitório, por pessoa de confiança da autoridade competente para preenchê-lo, 
a qual também pode exonerar ad nutum, isto é, livremente, quem os esteja titularizando.

Assim, os cargos em comissão são aqueles em que o servidor com 
atribuição de direção, escolhe uma determinada pessoa de sua confiança, estranha ao 
quadro  de  servidores  efetivos  ou  funcionário  já  pertencente  ao  serviço  público,  em 
caráter provisório e sem prévio concurso, para auxiliá-lo em seu labor.

Já, as funções gratificadas, malgrado sejam figuras jurídicas muito 
próximas,  não  se  confundem  com  os  cargos  em  comissão,  uma  vez  que  elas  se 
destinam exclusivamente aos ocupantes de cargos de provimento efetivo, a partir  da 
assunção de atribuições diferenciadas e de maior responsabilidade. 

Normalmente, esta "função de confiança", ou "função gratificada", é 
acompanhada de um acréscimo na remuneração do servidor, em face do aumento de 
suas responsabilidades e atribuições.

Dessa  forma,  determinadas  tarefas  diferenciadas  e  de  grande 
relevo  podem  gerar  a  criação  de  cargos  em  comissão,  mas  também  podem  ser 
assumidas por determinados servidores efetivos, mediante uma gratificação pecuniária.

Como se vê, a chamada "função de confiança" não consiste numa 
posição jurídica equivalente a um cargo público, mas na  ampliação das atribuições e 
responsabilidades  de  um  cargo  de  provimento  efetivo,  mediante  uma  gratificação 
pecuniária, não se podendo conferir tal benefício ao ocupante de cargo em comissão, na 
medida em que a remuneração correspondente abrange todas as responsabilidades e 
encargos possíveis.

Ao contrário dos cargos comissionados, os servidores que exercem 
funções  de  confiança  não  possuem  representatividade  política  e  parcela  de  poder 
delegada  pelos  superiores  hierárquicos,  típicas  daqueles;  apenas  desempenham 
atribuições estratégicas no serviço público que não dependem da confiança absoluta da 
autoridade designadora.

Outra diferença  entre  ambos,  repousa  na  forma  de  investidura. 
Enquanto os ocupantes de cargos em comissão são investidos através de nomeação, os 
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servidores que exercem as funções de confiança são designados para as atribuições de 
chefia, direção e assessoramento.

In casu, o apelante era titular de um dos vários cargos públicos do 
Município de Campina Grande, acessíveis a todos os brasileiros, criados por lei, com 
denominação própria  e  vencimento pago pelos  cofres  públicos,  para  provimento  em 
caráter efetivo ou em comissão, (art. 3º, parágrafo único, da Lei Municipal nº 2.378/92 
– Estatuto dos Servidores do Município de Campina Grande, da Autarquia e das 
Fundações Públicas Municipais).

Ainda segundo a referida legislação,  “Vencimento é a retribuição 
mensal pelo exercício de cargo público com valor fixado em lei” (Art. 41), podendo, além 
dele, ser pago gratificações ao servidor (Art. 51), entre elas a de representação (Art. 63, 
inciso II).

Nesse  norte,  não  há  qualquer  ilegalidade  no  fato  do  insurreto 
perceber  o  vencimento do  cargo  comissionado  por  ele  exercido,  na  forma  e  valor 
previstos na lei que o criou, além da gratificação de representação, que consoante o art. 
67,  do  Estatuto  acima explicitado,  “é a  retribuição pecuniária  que se atribui  aos  
ocupantes de Secretarias Municipais e aos ocupantes de cargos em comissão do  
mesmo nível hierárquico.”

Não há criação de cargo público, efetivo ou comissionado, sem a 
fixação do seu respectivo vencimento.

Toda a fundamentação legal utilizada pelo magistrado sentenciante, 
baseou-se,  equivocadamente,  nas  prescrições  destinadas  à  regulamentação  das 
“funções de confiança” ou  “gratificadas”,  não do cargo comissionado desempenhado 
pelo promovente.

Assim,  espancada a  ilegalidade  da  remuneração percebida  pelo 
irresignado, passo a analisar as verbas salariais por ele pleiteadas, em face do não 
pagamento, quando do ato exoneratório.

Pois bem,  sabe-se que os servidores públicos também fazem jus 
ao adicional constitucional,  ex vi  do disposto no art. 39, § 3º, da Constituição Federal, 
segundo o qual se lhes aplica o disposto no seu art. 7º, XVII:

“Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de  
outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal”.

Tal  direito,  portanto,  não pode  ser postergado  pelo  empregador, 
tampouco pela Administração Pública. 

Em  caso  análogo,  assim  já  decidiu  este  Colendo  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba:
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“COBRANÇA.  Servidor  Público  Municipal.  Cargo  
comissionado.  Exoneração.  Verbas  salariais.  Retenção  
Injustificada.  Comprovação.  Obrigação  impostergável  do  
Poder  Público.  Procedência  parcial  da  demanda.  Apelação  
Cível. Desprovimento do recurso. ‘É direito do servidor público  
o  gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  um  
terço a mais do que o salário normal’ (Súmula 31 do TJPB). O  
ex-servidor  que  não  gozou  férias  à  época  do  exercício  do  
cargo  comissionado  faz jus  à  percepção  das  verbas  mesmo  
após sua exoneração.”  (Ap. Cível nº 001.2005.002.502-0/001 
–  4ª  Câmara  Cível  -  Rel.  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima 
Montenegro – DJ 11/02/2006)

“Os servidores públicos têm direito ao acréscimo de um terço sobre  
o  salário,  sempre  que  entrarem  em  gozo  de  férias”.  (MS  n.º 
96.002788-0 - TJPB - 2ª CC. Rel. Des. Amaury Ribeiro Barros - 
DJ-PB de 12.03.97)

A Súmula  31  desta Egrégia  Casa  de  Justiça,  ademais,  tem  a 
seguinte  redação:  “É  direito  do  servidor  público  o  gozo  de  férias  anuais  
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”.

Outro não é o caminho seguido pela jurisprudência nacional:

“SERVIDOR  PÚBLICO  -  CARGO  EM  COMISSÃO  -  
EXONERAÇÃO  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  VERBAS 
PARCIALMENTE  DEVIDAS.  Correta  a  decisão  que  condena  o  
Município  ao  pagamento  dos  valores  referentes  às  FÉRIAS  
proporcionais  reclamados  por  SERVIDOR  público  exonerado.  
Sentença  confirmada  em  reexame  necessário,  prejudicados  os  
recursos  voluntários.”  (TJMG.  RO  e  AC  nº  1.0702.03.061159-
5/001(1).  Relator:  Desembargador  Kildare  Carvalho.  J.  em 
01/09/2005).
“SERVIDOR  PÚBLICO  -  SECRETÁRIO  MUNICIPAL  -  VERBAS  
RESCISÓRIAS  -  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  Faz  jus  o  
SERVIDOR  público,  ocupante  de  cargo  em  comissão,  de  livre  
nomeação e EXONERAÇÃO, à percepção das verbas rescisórias  
decorrentes da rescisão de seu contrato de trabalho, quais sejam,  
FÉRIAS  proporcionais  mais  um  terço,  décimo  terceiro  salário  
proporcional, além de saldos de salários, nos termos do art. 39, §  
3º c/c art. 7º e incisos, da Constituição da República.” ( TJMG. AC 
nº 1.0453.04.002967- 1/001(1). Relator: Desembargador Edvaldo 
George dos Santos. J. em 10/05/2005)

“ADMINISTRATIVO  -  SERVIDOR  DO  DF  -  EXONERAÇÃO-
INDENIZAÇÃO FÉRIAS NÃO GOZADAS - LEI 8.112/90-CUSTAS.  
1 - Aos servidores do DF aplica-se, por força do art. quinto,da Lei  
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Distrital N. 197/91, a L. 8.112/90, que, em seu art. 78, par. terceiro,  
assegura  ao  servidor  exonerado  do  cargo  efetivo  indenização  
relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto, na  
proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício, ou fração superior  
a14 dias.  2 -  É devido,  ao servidor exonerado,  o acréscimo, na  
indenização de férias não gozadas, de um terço, previsto no art.  
sétimo,  XVII,  da  CF.  3  -  O  Distrito  Federal  está  isento  do  
pagamento de custas.  Não se exime, contudo,  da obrigação de  
reembolsar as adianta das pela parte vencedora (art. quarto, par.  
único, da Lei 9.289/96). 4 - Apelo provido parcialmente.“ (TJDFT – 
Quarta Turma Cível. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA DE OFÍCIO 
APC4446997.  Relator:  Desembargador  Jair  Soares.  J.  em 
05/06/1997).

Ressalte-se,  ainda,  que  aos  servidores  públicos  são  devidos 
salários,  conforme disposição  constitucional,  em seu  art.  7º,  X,  imposto  a  todos  os 
trabalhadores, urbanos e rurais, a “proteção do salário na forma da lei, constituindo  
crime sua retenção dolosa;”.

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos trabalhos 
prestados.  Constituem,  portanto,  verba  de  natureza  alimentar,  indispensável  à 
sobrevivência  de  quem  os  aufere.  Daí  porque,  impõe-se  o  pagamento  em  dia 
determinado,  possibilitando sua utilização nos moldes do art.  7º,  IV,  da Constituição 
Federal (moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e 
previdência social).

Remansoso o entendimento desta Corte, ao considerar direito de 
todos  os  funcionários  públicos  perceberem  seus  salários,  pelo  exercício  do  cargo, 
impondo a manutenção da sentença, para sanar tal ilegalidade.

A Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça, sob a 
relatoria  do  Desembargador  Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro,  posicionou-se  da 
seguinte forma:

“SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  Salário  retido  injustifica-
damente. Obrigação impostergável do Poder Público. Mandado de  
Segurança.  Prestação  atual.  Concessão.  Remessa  Oficial  e  
Apelação Cível. Desprovimento. Constitui direito líquido e certo de  
todo servidor público receber os vencimentos que lhes são devidos  
pelo  exercício  do  cargo  para  o  qual  foi  nomeado.  Atrasando,  
suspendendo ou retendo o pagamento de tais verbas, sem motivos  
ponderáveis, comete o Prefeito municipal, inquestionavelmente, ato  
abusivo  e  ilegal,  impondo-se  conceder  a  segurança  à  Ação  
Mandamental.  O Mandado de Segurança alcança as prestações  
atuais  e  futuras.” (Remessa  ‘Ex  Officio’ e  Apelação  Cível  nº 
2004.010689-5 (Julgamento: 29/03/2005 - DJ: 05/04/2005). (Grifei)

Assim, o Município que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários 
dos  seus  servidores,  é  obrigado  a  fazê-lo,  de  forma  urgente,  evitando  prejuízos 
irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.
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Ademais,  no caso em testilha, o ônus da prova cabe a quem tem 
condições de contrariar o alegado na peça vestibular, ou seja, à Edilidade, única das 
partes  que  pode  provar  a  efetiva  quitação  das  parcelas  requeridas,  ante  a 
hipossuficiência do apelante para apresentar tais elementos.

É ônus do ente público  provar a causa modificativa do direito do 
autor, uma vez que os documentos hábeis a demonstrar essa circunstância, a exemplo 
de  folha  de  freqüência,  comprovantes  de  pagamento  ou  mesmo  da 
exoneração/demissão,  permanecem  em  poder  da  Administração  Pública  e  não  do 
trabalhador.

Apropriado ao tema é a lição do eminente processualista Nelson 
Nery Júnior, in “Código de Processo Comentado”, 6ª EDIÇÃO, pág. 696:

“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.” 

No mesmo sentido, percucientes são os seguintes julgados:

“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)

“PROCESSUAL  CIVIL  –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE 
COBRANÇA – MUNICIPALIDADE – REVELIA – POSSIBILIDADE  
–  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS  DO  VICE-PREFEITO  –  NÃO  
COMPROVAÇÃO  –  PAGAMENTO  DEVIDO  –  1  –  A  falta  de 
contestação  da  Fazenda  Pública,  também enseja  os  efeitos  da  
revelia quanto à matéria de fato. 2 – Na ação de cobrança, cabe  
ao  município  provar  que  os  salários  do  vice-prefeito  foram  
devidamente pagos, vez que o ônus da prova incube ao réu no  
tocante ao fato extintivo do direito do autor (art. 333, II, CPC). 3 –  
Apelo  improvido.  Unanimidade.” (TJMA  –  AC  003602-2002  – 
(44.200/2003) – 2ª C.Cív. – Rel. Des. Raimundo Freire Cutrim – 
J. 22.04.2003).

Compulsando os  autos,  entretanto,  verifico  que  a  edilidade não 
alcançou fazer  qualquer  prova da inexigibilidade do pagamento pleiteado pelo autor, 
limitando-se aquela a afirmar que o recorrente teria recebido tudo quanto almejado, por 
ocasião do seu desligamento. Aliás, o documento de fl. 11, da Secretaria de Finanças do 
Município milita contra a ré, identificando e confirmando as parcelas reclamadas pelo  
autor.

Por  tais  razões,  DOU  PROVIMENTO  AO  APELO,  para, 
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reformulando in totum a sentença recorrida, julgar procedente o pedido, condenando o 
Município de Campina Grande ao pagamento das verbas salariais cobradas na exordial, 
devidamente corrigidas monetariamente e acrescidas de juros moratórios de 1% (um por 
cento) ao mês, invertendo-se o ônus da sucumbência.
 

É como voto.
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