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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AGENTE 
COMUNITÁRIA DE SAÚDE. TERÇO CONSTITUCIONAL. 
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIOS.  ADIMPLEMENTO  NÃO 
COMPROVADO. PAGAMENTOS DEVIDOS, RESPEITADA 
A QUINQUENALIDADE. DESPROVIMENTO.

Não comprovado o adimplemento das  verbas  pleiteadas  e 
devidas ao servidor, a Edilidade deve ser compelida a pagá-
las,  pois  é  seu o ônus processual  de demonstrar  o  efetivo 
pagamento ou a existência de fato impeditivo, modificativo 
ou extintivo do direito do autor.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.
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A C O R D A   a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em negar provimento ao apelo 
e à remessa.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Remessa  Oficial e  Apelação  Cível  interposta 
pelo Município de Patos contra sentença, fls. 206/215, prolatada pelo juízo da 4ª 
Vara da comarca de Patos que,  nos autos da intitulada Reclamação Trabalhista 
ajuizada  por  Maria da  Paz  de Oliveira em face  do apelante,  julgou o pedido 
parcialmente procedente, nos seguintes termos:

“ (…)
III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto:
( … )
e)  julgo  parcialmente  procedente o  pedido  de 1/3  de  férias  e  de  13º 
salário para condenar o município demandado a pagar à parte autora um 
terço de férias dos anos de 2004, 2005 e 2006 e 13º salário de 2004 e 2006 , 
observada a prescrição quinquenal.
( … )
Nessa  atmosfera,  fixo  honorários  advocatícios,  por  equidade,  no 
montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente atualizado.
( … )
Concernente  ao  duplo  grau  de  jurisdição, o  STJ  amalgamou  o 
entendimento  de  que  sentença  ilíquida,  proferida  contra  a  Fazenda 
Pública, suas autarquias e fundações de direito público está sujeita ao 
reexame necessário na dicção da Súmula nº 490/STJ, verbum ad verbum;
( … )”

Nas razões recursais, fls. 219/224, o apelante argui preliminar 
de incompetência da Justiça Comum Estadual com relação às verbas anteriores a 
20/07/2007,  ao  argumento  de  que  “TODAS  AS  PARCELAS  OU  PEDIDOS,  OS  
QUAIS  VERSEM  SOBRE  DIREITOS  ALEGADOS  REFERENTES  À  PERÍODO  
ANTERIOR  A  20  DE  JULHO  DE  2007  POSSUI  NATURAZA  TRABALHISTA,  
( … ).”.

No mérito, pontua que:

“Sem maiores digressões, resta equivocada a decisão proferida pelo Juízo 
a quo, pois, fica evidente que a parte recorrente fora vencedora e vencida 
dentro da presente lide.

( … )”
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Afirma  que  “Não  havendo  possibilidade  de  condenação  da  
edilidade recorrida de forma divergente, com relação ao ônus de sucumbência, de acordo  
com e jurisprudência dominante e recente entendimento do STJ.”.

Pugna  “(  …  )  para  que  no  mérito,  seja  dado  TOTAL  
PROVIMENTO  as  razões  recursais,  para  o  fim  de  REFORMAR  A DECISÃO  DE  
PRIMEIRA INSTÂNCIA prolatada pelo MM. Juízo a quo, logo, julgando improcedente a  
lide, nos termos acima expostos.”.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, fls. 116/121.

A  Procuradoria  de  Justiça  Cível  opina  pela  rejeição  da 
preliminar e, quanto ao mérito, pelo desprovimento do apelo, fls. 240/243.

É o relatório.

VOTO

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

1 – Da competência da Justiça Comum Estadual.

Constata-se  às  fls.  13  e  14  que  a  apelada  é  Agente 
Comunitária de Saúde pertencente ao “quadro de pessoal efetivo do município” 
de  Patos-PB,  motivo  pelo  qual  está  mais  do  que  claro  que  a  Justiça  Comum 
Estadual é a competente para julgar a presente lide. Nesse sentido, veja-se:

CONFLITO  DE  COMPETÊNCIA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE 
SAÚDE.  LEI  LOCAL  QUE  CRIOU  CARGOS  DE  PROVIMENTO 
EFETIVO  NO  QUADRO  PERMANENTE  DE  PESSOAL  DO 
MUNICÍPIO.  COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL.  1.  O 
Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  da  adi  n.  º  3.395-6/df, 
suspendeu toda e qualquer interpretação dada ao inciso I, do art. 114 da 
CF,  na  redação  dada  pela  EC  45/2004,  que  inclua  na  competência  da 
justiça do trabalho a "apreciação de causas que sejam instauradas entre o 
poder público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de 
ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo". 2. Assim, apenas 
as causas que envolvam relação estatutária entre a administração pública 
e  os  seus  servidores  permanecem  na  competência  da  justiça  comum. 
Agravo regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-CC 127.500;  2013/0089947-2; 
Primeira Seção; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 21/05/2013; Pág. 457) 

Assim, rejeito a preliminar.
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2 – Mérito.

Depreende-se  dos  autos  que  a  autora  ajuizou  esta  ação 
pretendendo  o  reconhecimento  do  alegado  direito  à  percepção  das  seguintes 
verbas:  recolhimento de contribuições previdenciárias; depósito do FGTS; férias 
acrescidas do terço constitucional;  13° salários;  indenização compensatória pelo 
não cadastramento do PIS e adicional de insalubridade.

O  juízo  a  quo acolheu  parcialmente  o  pedido  da  autora, 
condenando o município “demandado a pagar à parte autora um terço de férias dos  
anos  de  2004,  2005  e  2006  e  13º  salário  de  2004  e  2006,  observada  a  prescrição  
quinquenal.”.

2.1 – Dos terços constitucionais das férias dos anos de 2004, 
2005 e 2006 e 13ºs salários de 2004 e 2006.

É cediço que cabe à Edilidade, em se tratando de relação de 
trabalho,  provar  os  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  dos  direitos 
pleiteados pelos servidores.

In  casu,  tratando-se  de  pedido  de  pagamento  de  verbas 
salariais devidas, não há que se atribuir ao servidor o ônus de comprovar a falta 
de pagamento, sendo-lhe suficiente demonstrar o seu vínculo junto ao Município, 
o que fez através da juntada dos documentos de, fls. 13/14.

Portanto,  cabia  ao  ente  municipal,  ao  tentar  se  eximir  do 
pagamento das verbas pleiteadas, colacionar documentos hábeis a comprovar a 
respectiva quitação. Contudo, não se desincumbiu do seu ônus (inc. II do art. 333, 
CPC).

O gozo das férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 
terço a mais do que o salário normal, bem como décimo terceiro salário com base 
na remuneração integral, conforme, respectivamente incs. XVII e VIII do art. 7º da 
Constituição  Federal,  é  expressamente  assegurado  aos  trabalhadores  em geral, 
bem como aos servidores públicos, de acordo com o §3º do art. 39. 

Acresço  que,  como  a  Edilidade  não  comprovou  o 
adimplemento das terços constitucionais de férias, bem como dos 13ºs  e  referentes 
aos períodos acima discriminados, deve ser compelida a pagá-los.

2.2 – Dos ônus sucumbenciais.
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Ao  contrário  do  que  alega  o  apelante,  a  sucumbência 
recíproca fora reconhecida no decisum, prova disso é a determinação que fixou os 
honorários advocatícios “por equidade”. Confira-se:

Nessa  atmosfera,  fixo  honorários  advocatícios,  por  equidade,  no 
montante de R$ 800,00 (oitocentos reais), devidamente atualizado.

Portanto,  resta  demonstrado  que  a  decisão  recorrida 
observou  o  conteúdo  do  caput do  art.  21  do  CPC,  e  está  em  sintonia  com  a 
jurisprudência pátria.

Com  essas  considerações,  em  harmonia  com  o  parecer 
ministerial, NEGO PROVIMENTO à remessa necessária e à apelação, mantendo, 
incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento  da  Sessão  Ordinária  da  Terceira 
Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  29  de  julho  de  2014, 
conforme certidão de julgamento à fl. 254, a Exma. Sra. Desa. Maria das Graças 
Morais  Guedes,  dele  participando.  Além  desta  relatora,  participaram  do 
julgamento o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir 
o  Exmo.  Sr.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá e  Benevides,  e  o  Exmo.  Sr.  Des.  José 
Aurélio  da Cruz.  Presente ao  julgamento,  o  Dr.  Francisco  Seráphico  Ferraz da 
Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 01 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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