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REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
TERÇO  DE  FÉRIAS.  PAGAMENTO
OBRIGATÓRIO.  NECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO PELO PROMOVIDO.  ART.
333, II, CPC. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA
QUITAÇÃO  DA  ALUDIDA  VERBA  NO
PERÍODO  OBJETO  DA  CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 557,
CAPUT,  CPC,  NOS  TERMOS  DA SÚMULA
253 DO STJ.

O pagamento  do  terço  de  férias  ao  servidor
público  tem  sustentação  nos  arts.  7º,  inciso
XVII, e 39, § 3º, cabendo à edilidade, por força,
do  disposto  no  art.  333,  II,  CPC,  comprovar
que  efetuou  a  devida  quitação.  Inexistindo
prova  nesse  sentido  em  relação  ao  período
objeto  da  condenação,  deve  ser  mantida  a
determinação de pagamento.

APELAÇÃO DA AUTORA – IRRESIGNAÇÃO
CONTRA  A  PARTE  DA  SETENÇA  QUE
REJEITOU O PAGAMENTO DE TERÇOS DE
FÉRIAS REFERENTES A PERÍODOS CUJA
QUITAÇÃO ESTÁ COMPROVADA POR MEIO
DE FICHAS FINANCEIRAS – ALEGAÇÃO DE
QUE  O  DOCUMENTO  NÃO  SE  PRESTA À
COMPROVAÇÃO – TESE INSUBSISTENTE -
MANUTENÇÃO DO DECISUM – APLICAÇÃO
DO DISPOSTO NO ART. 557, CAPUT, CPC.



À luz da jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, a ficha financeira elaborada pelo ente
público  é  meio  probante  válido  para  fins  de
demonstração da quitação de verbas salariais.
Nesse sentido: AgRg no REsp 531.776/RS, 6ª
Turma,  julgado  em  27/03/2014.  Com  efeito,
estando  comprovado,  por  meio  idôneo,  o
pagamento da verba pretendida no apelo, deve
ser rejeitada a súplica recursal. 

 
Vistos, etc.

 Trata-se de  Remessa Oficial e  Apelação Cível,  esta última
interposta por Gerlândia Souza Lacerda, buscando a reforma da sentença do
MM. Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó, prolatada nos autos da
Ação  de  Cobrança,  ajuizada  pela  ora  apelante contra  o  município  de
Igaracy/PB.

A  autora  alegou  na  exordial  que  é  professora  do
município/promovido desde abril de 2007, contudo, a edilidade não lhe pagou o
terço constitucional de férias dos últimos cinco períodos aquisitivos, pelo que
requereu a condenação ao pagamento de tais verbas.

Na sentença vergastada (fls. 89/92), o magistrado a quo julgou
parcialmente procedente o pedido, para condenar o demandado “a pagar em
favor da parte autora o terço constitucional de férias dos anos de 2008/2009,
2010/2011 e 2011/2012” (fl. 92). 

Somente  a  parte  autora  apresentou  recurso  voluntário  (fls.
96/101), insurgindo-se contra o ponto da sentença que rejeitou o pleito relativo
aos terços constitucionais de férias dos anos de 2008 – período 2007/2008 – e
2010 – período 2009/2010. 

Em suas  razões  recursais,  aduz  que  não  vinga  a  conclusão
exposta na sentença de que haveria prova do pagamento dos terços de férias
referentes  aos mencionados períodos,  pois  “o  recorrido  apresentou apenas
alguns  documentos,  preparados  por  ele  mesmo,  sem  que  conste  a
assinatura da parte recorrente e que, por isso mesmo,  não servem como
recibo e consequentemente, não tem qualquer valor de prova” (fl. 99).

Com esses argumentos,  requer  a reforma da sentença,  para
que se inclua na condenação o pagamento do terço de férias dos anos de 2008
(período 2007/2008) e 2010 (período 2009/2010).

Apesar de intimado, o município/apelado deixou de apresentar
contrarrazões (fl. 108).

No parecer  de  fls.  115/120,  a  Douta  Procuradoria  de  Justiça
opinou pelo provimento do recurso apelatório.

É o Relatório.



Decido.

- DA REMESSA OFICIAL

Cumpre examinar, por força, da remessa oficial, a condenação
imposta na sentença, consistente no pagamento dos terços de férias dos anos
de 2008/2009, 2010/2011 e 2011/2012. 

A condenação deve ser mantida.

Isso porque o terço de férias é um direito constitucionalmente
assegurado a todos os trabalhadores (à luz do 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, CF),
de  forma  que  havendo  pleito  desta  espécie  em  ação  judicial,  cabe  ao
promovido comprovar o efetivo adimplemento, por constituir fato extintivo do
direito do autor (art. 333, II, CPC).

In  casu,  a  autora comprovou o  seu vínculo  com a edilidade
(professora  efetiva,  investida  através  de  concurso  público)  e  O
município/demandado não se desincumbiu de provar o pagamento do terço de
férias relativo aos períodos objeto da condenação (2008/2009, 2010/2011 e
2011/2012),  de forma que é imperativa a determinação de quitação de tais
verbas, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.  TERÇO  DE
FÉRIAS.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DO GOZO E REQUERIMENTO.
DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DA
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  (...)   APLICAÇÃO  DO  ART.
557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO  RECURSO.
Levando-se em conta que a alegação de pagamento
de verbas trabalhistas representa fato  extintivo de
direito,  compete  ao  empregador  produzir  provas
capazes  de  elidir  a  presunção  de  veracidade
existente  em favor  dos servidores,  que buscam o
recebimento  das  verbas  salariais  não  pagas.
Inteligência do art.  333, II  do Código de Processo
Civil.  As férias não podem ter seu gozo sujeito ao
requerimento  do  servidor,  porque  se  trata  de
garantia  constitucional  prevista  no  inciso  XVII   do
art. 7°, c/c art. 39,  § 2°,  e  o art.  42,  §11,    todos
da    Constituição  Federal,  a  ser  observada  pela
Administração, tampouco o pagamento do adicional
está  sujeito  à  comprovação  do  seu  efetivo  gozo.
(…).1

1 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00014337520098150181 -, Relator DES JOSE 



APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO
PAGAMENTO  DO  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
QUINQUÊNIOS.ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO.
ART.333, II, DO CPC. DESPROVIMENTO. 
O pagamento do terço de férias ao servidor público
tem sustentação nos arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 3º,
da Constituição Federal e 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. (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016199820098150181, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em
11-12-2014)

Ressalte-se  que,  estando  a  sentença,  no  ponto,  em
consonância  com  a  jurisprudência  desta  Corte,  prescinde-se  do  exame  da
matéria pelo órgão colegiado, sendo possível a utilização da regra do art. 557,
caput, CPC, que é aplicável à remessa necessária, nos termos da Súmula 2532

do STJ.  

- DA APLEAÇÃO CÍVEL

A autora  insurge-se,  no  presente  apelo,  contra  a  parte  da
sentença que rejeitou o pleito de pagamento dos terços de férias referentes aos
anos de 2008 – período 2007/2008 – e 2010 – período 2009/2010.   

Também  nesse  aspecto  deve  ser  mantida  a  sentença  de
primeiro grau.

O  pleito  de  terço  de  férias  atinente  aos  aludidos  períodos
(2007/2008  e  2009/2010)  foi  rejeitado  porque,  conforme  bem  observou  o
magistrado  sentenciante,  há provas  do  respectivo  pagamento,  à  luz  dos
documentos (fichas financeiras) de fls. 74 (ano 2008 - período 2007/2008) e fls.
33 e 52 (ano 2010 - período 2009/2010), de maneira que, em relação a tais
verbas,  o  município/demandado  se  desincumbiu  do  ônus  probante  imposto
pelo art. 333, II, CPC.    

No presente apelo, o autor/apelante aduz que não vinga essa
tese de que haveria prova do pagamento dos terços de férias referentes aos
mencionados  períodos,  pois  “o  recorrido  apresentou  apenas  alguns
documentos, preparados por ele mesmo,  sem que conste a assinatura da
parte  recorrente e  que,  por  isso  mesmo,  não  servem  como  recibo e

RICARDO PORTO , j. em 12-12-2014).
2 O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário.



consequentemente, não tem qualquer valor de prova” (fl. 99).  

Contudo,  tal  argumento  não  prospera,  pois,  à  luz  da
jurisprudência desta Corte e também do Superior Tribunal de Justiça, a ficha
financeira elaborada pelo ente público é sim meio probante válido para fins de
demonstração da quitação de verbas salariais, mormente em situações como a
dos  autos,  em  que  se  se  percebe,  claramente,  que  o  documento  não  foi
confeccionado  especificamente  para  o  presente  processo,  tratando-se  de
planilha  financeira  com  o  histórico  do  que  foi  pago  a  todo  o  quadro  de
servidores da Secretaria de Educação do Município.

Sobre o tema relativo à utilização de fichas financeiras como
meio  de prova de quitação de verbas salariais,  seguem precedentes  deste
Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível e Reexame
necessário - Ação de cobrança - Servidor público
municipal  -  Exoneração  -  Pretensão  ao
pagamento  de  salário,  13º  salário  e  férias  -
Procedência  na  origem  -  Irresignação  -
Pagamento - Fato extintivo do direito do autor -
Ônus do réu (art. 333, II, do CPC) - Comprovação
de pagamento dos salários pleiteados e do 13º
salário dos anos de 2011 e 2012 - Ausência de
prova  quanto  ao  adimplemento  das  demais
verbas -  Provimento parcial. 
-  O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  333,
estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que
cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos
e modificativos do direito do autor.
-  Restando  demonstrado,  através  das  fichas
financeiras, o pagamento dos salários referentes aos
meses de junho e julho de 2011, e de junho, julho e
agosto de 2012, bem como, do 13º salário dos anos
de 2011 e 2012, é de se reformar a sentença a quo
neste  ponto,  afastando  a  condenação  quanto  a
estas verbas. (…).3

PROCESSUAL CIVIL - Apelação cível e Reexame
necessário - Ação de cobrança - Servidor público
municipal  -  Exoneração  -  Pretensão  ao  13°
salário  e  férias  -  Procedência  na  origem  -
Irresignação  -  Pagamento  -  Fato  extintivo  do
direito  do autor  -  Ônus do  réu (art.  333,  ",  do
CPC)  -  Comprovação  de  pagamento  do  13°
salário  do  ano  de  2011  -  Ausência  de  prova
quanto  ao  adimplemento  das  demais  verbas  -
Provimento parcial. 
-  O  Código  de  Processo  Civil,  em  seu  art.  333,

3 TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00002860320148150031,  2ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS, j. em 10-11-2014.



estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar
os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que
cabe ao réu a prova dos fatos extintivos, impeditivos
e  modificativos  do  direito  do  autor.  -  Restando
demonstrado,  através  das  fichas  financeira,  o
pagamento do  décimo  terceiro  salário  do  ano  de
2011,  é  de  se  reformar  a  sentença "a  quo"  neste
ponto, afastando a condenação. (…).4

No mesmo sentido, proclama a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO.
AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. SERVIDOR
PÚBLICO  FEDERAL.  REAJUSTE  DE  28,86%.
TRANSAÇÃO  ADMINISTRATIVA  CELEBRADA
QUANDO INEXISTENTE DEMANDA JUDICIAL EM
CURSO  ENTRE  AS  PARTES  TRANSIGENTES.
PRESENÇA DO ADVOGADO E HOMOLOGAÇÃO
JUDICIAL. DESNECESSIDADE.  APRESENTAÇÃO
DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.  COMPROVAÇÃO
DO  PAGAMENTO  ADMINISTRATIVO.
CABIMENTO.  ART.  332  DO  CPC.  AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.

- O Tribunal de origem apreciou todas as questões
necessárias  ao  deslinde  da  controvérsia,  apenas
adotando  fundamento  diverso  daquele  pretendido
pelos recorrentes.  Afastada a alegada violação ao
art. 535 do CPC.

(…)  -  Consoante  o  entendimento  jurisprudencial
desta  Corte  Superior  as  fichas  financeiras
colacionadas  pela  Administração  constituem-se
provas legítimas para a comprovação do pagamento
das parcelas devidas a título do reajuste de 28,86%,
a  teor  do  disposto  no  art.  332  do  Código  de
Processo  Civil.  Agravo  regimental  desprovido.5

(grifei).

Ressalte-se que estando a sentença, também nesse ponto, em
consonância com a jurisprudência desta Corte e de Tribunal Superior, incide,
igualmente,  o  teor  do  art.  557,  caput,  CPC,  impondo-se  a  negativa  de
seguimento do apelo.  

- DISPOSITIVO

Face todo o exposto, NEGO SEGUIMENTO à remessa oficial,
bem como ao  recurso apelatório da  parte  autora, com fulcro  no art.  557,

4 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00010416120138150031, 2ª Câmara cível, 
Relator Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos, j. em 08-05-2014.
5 STJ - AgRg no REsp 531.776/RS, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA 
CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).



caput, CPC e na Súmula 253 do STJ, por estar a sentença em consonância
com jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e Tribunal Superior. 

P.I.

João Pessoa, 10 de fevereiro de 2015.

Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
Relatora
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