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APELAÇÃO  CÍVEL  —  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  — 
SERVIDOR  MUNICIPAL  —  VERBAS  REMUNERATÓRIAS 
NÃO  PAGAS  —  FÉRIAS  –  INEXISTÊNCIA DE  PROVA DA 
EDILIDADE  CAPAZ  DE  IMPEDIR,  ALTERAR  OU 
EXTINGUIR  O  DIREITO  PLEITEADO  — ÔNUS 
PROBATÓRIO  DA  MUNICIPALIDADE  —  SEGUIMENTO 
NEGADO.

— Tratando-se  de ação de cobrança de remuneração intentada  
por  empregado  ou  funcionário  público,  opera  a  inversão  do  ônus  
probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não  
trabalharam no período reclamado,  pois  os  autores,  normalmente,  
não  têm  meios  materiais  para  demonstrar  a  inadimplência  do  
empregador, que, por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer 
prova do contrário. Precedentes.1

Vistos, etc. 

Cuida-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de 
Monteiro em  face  de  sentença  de  fls.  80/85,  proferida  pelo  Juízo  da  Comarca  de 
Monteiro, nos autos da Ação de Cobrança proposta por Maria das Mercês Ferreira da 
Silva em desfavor do município recorrente. 

Na sentença, o Juízo “a quo” julgou procedente o pedido, para 
condenar o Município recorrente ao pagamento da “...diferença salarial de setembro de 
2004 até abril de 2007, exceto do mês de março de 2007, consubstanciada na diferença  
entre o salário mínimo vigente no mês de cada pagamento e o salário efetivamente  
recebido; terços de férias dos anos de 2005 a 2007, e proporcional com relação ao ano 
de  2004,  na  proporção  de  4/12  (setembro a  dezembro),  descontada a  contribuição 

1 Remessa ex ofício 353/04(6562), Câmara única do TJAP, Rel Raimundo Vales. J.09.03.2004, unânime, 
DOE 14.04.2004). 



previdenciária.”.
Inconformado,  aduz  o  Município,  que  a  sentença  “a  quo” 

merece reforma, uma vez que entendeu, de forma equivoca, que o terço de férias seria 
devido sem a prova de seu requerimento, nem do correspondente gozo.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 93 verso.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo 
prosseguimento recursal sem manifestação de mérito (fls. 103/106). 

É o Relatório.

DECIDO. 

Insurge-se a edilidade recorrente em face da aludida sentença, ao 
argumento  de  que  não  faz  jus,  a  apelada,  ao  recebimento  do  terço  de  férias,  posto 
ausente a prova de seu requerimento e do correspondente gozo.

De plano, percebe-se que a controvérsia tem início em razão da 
Ação de Cobrança,  proposta pela apelada, visando o recebimento de verbas laborais 
anteriormente citadas.

Pois bem.

Relativamente às férias não gozadas e ao terço constitucional 
de férias, sabe-se que o trabalhador rural e urbano têm, como garantia constitucional, o 
gozo de férias anuais pagas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, 
conforme se verifica o art. 7º, XVII, da Constituição Federal:

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;

Há, ainda, a Súmula nº 31, editada por este Egrégio Tribunal de 
Justiça, que afirma: “É direito do servidor público o gozo de férias anuais remuneradas  
com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal”. (Publicado no D.J. em 17, 
18 e 19.03.99).

Além disso, o pagamento do terço constitucional de férias não 
está vinculado ao seu efetivo gozo, como se pode verificar na Súmula nº 328, editada 
pelo Tribunal Superior do Trabalho, que prescreve: 

“O pagamento das férias,  integrais ou proporcionais,  gozadas ou 
não  ,  na  vigência  da  CF/1988,  sujeita-se  ao  acréscimo  do  terço 
previsto no respectivo art.  7º,  XVII” (Res.  121/2003, DJ 19, 20 e 
21.11.2003). 

A partir de uma análise da referida súmula, verifica-se não ser 
necessário que as férias sejam efetivamente gozadas para serem remuneradas. 

Nesse sentido, vem se posicionando esta Egrégia Câmara:



CONSTITUCIONAL  e  ADMINISTRATIVO  Apelação  Cível  Ação 
Ordinária  de  Cobrança  Servidora  Pública  Sentença  Parcialmente 
procedente  Recurso  de  ambas  as  partes  Terço  de  férias.  Verba 
devida  independente  da  prova  do  .  gozo  de  férias  Provimento 
parcial do 1° recurso Desprovimento do 2° apelo. direito individual às 
_férias  é  adquirido  após  o  período  de  doze  ìne.seess  trabalhados, 
sendo  devido  0  pagamento  do  terço  constitucional  independente  do 
exercício  desse.  direito..TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
01820090022486001 -  Órgão  (3  CAMARA CIVEL) -  Relator  DES. 
GENESIO GOMES PEREIRA FILHO - j. em 14/05/2012

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA  PEDIDO  DE 
PAGAMENTO  DE  VERBAS  SALARIAIS  SENTENÇA 
PROCEDENTE  EM  PARTE  IRRESIGNAÇÃO  DA SERVIDORA 1. 
PERCENTUAL  DE  JUROS  DE  MORA  JUROS  DEVIDOS  NO 
PERCENTUAL  DE  0,5  por  cento  AO  MÊS  EX  VI  DA ANTIGA 
REDAÇÃO DO ART. 1°-F DA LEI N° 9.494/97 AÇÃO AJUIZADA 
APÓS A VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N° 2.180-35/2001 
2.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  E  TERÇO  DE  FÉRIAS 
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  MESMO  QUE  NÃO 
COMPROVADO O GOZO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO 
DE  FÉRIAS  EM  DOBRO  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. Tratando-se de pagamento de 
verbas  remuneratórias  devidas  a  servidores  públicos  cuja  ação  foi 
ajuizada  depois  da  publicação  da  Medida  Provisória  n°  2.180-
35/2001,  impõe-se  a  incidência  dos  juros  moratórios  na  razão  de  6 
por  cento  ao  ano.  Pela  interpretação  sistemática  dos  dispositivos 
constitucionais  relativos  aos  direitos  dos  trabalhadores  e  do 
Código  Civil,  bem como tomando por base  a  jurisprudência  dos 
tribunais de superposição, é de se garantir o direito aos servidores 
públicos municipais de receber o terço de férias, ainda que não as 
tenha r gozado à época devida. 0 servidor estatutário não faz jus ao 
pagamento  em  dobro  das  férias  não  pagas  n  momento  correto  por 
ausência  de  previsão  legal.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
09420080000543001  -  Órgão (Terceira  Câmara  Cível)  -  Relator 
DES. MÁRCIO MURILO DA CUNHA RAMOS - j. em 14/05/2012

Ademais, cabe-nos sublinhar que, do ponto de vista prático, não 
se  poderia  exigir  que  a  autora  apresentasse  prova  negativa  do  pagamento  pelo 
município,  pois  seria  incumbência  da  própria  edilidade  provar  que  remunerou  seus 
funcionários  com  parâmetro  da  lei  de  regência,  já  que  em  tema  de  administração 
pública, a organização e o registro documental são práticas indissociáveis à execução de 
suas finalidades.

Sendo  assim,  laborou  em  acerto  o  magistrado  singular  ao 
condenar o município promovido em relação as férias não gozadas e, por conseguinte, 
ao terço constitucional de férias do período trabalhado.

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO 
CÍVEL, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator
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