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REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. DIREITO TRABALHISTA. 
1/3  DE  FÉRIAS.  DEVIDO  QUANDO  NÃO 
DEMONSTRADO O PAGAMENTO. DESPROVIMENTO.

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 ação de cobrança, é ônus do município comprovar  que 
efetuou o pagamento das verbas trabalhistas, caso contrário, 
subtende-se  que não o fez na forma devida.

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 necessária. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003610-07.2012.815.0181                                                                                                         1



R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Necessária combatendo a sentença de 
fls.99/101,  prolatada  pelo  Juízo  da  4°  Vara  da Comarca de Guarabira que,  nos 
autos da Ação Ordinária de Cobrança, ajuizada por Ivoneide Barbosa dos Santos, 
julgou  parcialmente  procedente  a  demanda,  condenando  a  edilidade  ao 
pagamento dos terços de férias à recorrida do período de 02/2007 a 02/2012, mais 
custas e honorários, estes arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 
condenação, compensados na forma do art. 21 caput do CPC.  

  
Nenhuma  das  partes  apresentaram  apelação  conforme 

certidão de fl. 103.

Autos  em remessa necessária  por força da  súmula 490 do 
STJ.

A Procuradoria de Justiça,  fls. 109/110, não ofertou parecer 
de mérito, porquanto ausente interesse que recomende sua intervenção. 

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Colhe-se  dos  autos  que  Ivoneide  Barbosa  dos  Santos, 
aforou  a  presente  demanda,  pretendendo  receber  os  terços  constitucionais  de 
férias relativos aos períodos aquisitivos, entre 02/2006 a 02.2012, mais adicional 
por trabalho insalubre. 

O magistrado a quo, julgou parcialmente procedente a ação, 
condenando a edilidade ao pagamento de 1/3 de férias  do período de 02/2007 a 
02/2012,  excluindo  02/2006  a  02/2007,  porquanto  atingido  pela  prescrição.  Não 
conheceu do direito da autora no tocante ao pedido de adicional de insalubridade.

Com efeito, analisando que o Juízo de 1º grau acolheu  parte 
do pedido autoral e não houve interposição de recurso voluntário por qualquer 
dos lados, passarei a analisar apenas o ponto em que a Fazenda Pública Municipal 
foi vencida, ou seja, 1/3 de férias do período de 02/2007 a 02/2012.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003610-07.2012.815.0181                                                                                                         2



Pois bem.

No  caso  em  comento,  é  incontroverso  que  a  autora  é 
servidora pública (auxiliar de serviços diversos) do Município de Guarabira -PB, 
fl. 11.  

Dessa  forma,  conclui-se  que  a  recorrida  se  enquadra  na 
condição de trabalhador submetida ao art. 7° da Constituição Federal.

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 que qualquer 
exercício  de  força  de  trabalho  empregado  por  trabalhador  urbano  ou  rural, 
celetista ou estatutário,  deve ser remunerada, sob pena de enriquecimento sem 
causa da edilidade.

No que  pese  as  provas  juntadas  pelo  município,  este  não 
comprovou o adimplemento dos terços constitucionais de férias, ônus que recai 
sobre ele por força do art. 333, II, do CPC, sendo inviável impor a autora 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.   

É pacífico o entendimento deste Tribunal de Justiça de que, 
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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 
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 130, 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 mostrou o pagamento dos 
terços  constitucionais  de  férias,  fls.  88/91,  esta  deve  ser  compelida  a  pagar  os 
exercícios dos períodos aquisitivos entre 02/2007 a 02/2012. 

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA, para manter a decisão de primeiro grau, em todos os seus termos. 

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. 121, 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.
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Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 22 de agosto de 2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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