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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
ORDINÁRIA DE  COBRANÇA C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE 
DE COMBATE A ENDEMIAS.  PLEITOS DE VERBAS 
SALARIAIS.  VÍNCULO  COM  O  ENTE  PÚBLICO. 
DEMONSTRAÇÃO.  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA 
PROVA.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE. 
VALORES  JÁ  IMPLANTADOS  E  ADIMPLIDOS. 
TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS. 
DESNECESSIDADE  DE  DEMONSTRAÇÃO  DO 
EFETIVO GOZO.  COMPROVADO  PAGAMENTO 
PARCIAL DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E 1/3 DE 
FÉRIAS. PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA 
NECESSÁRIA E DO APELO.

Em processo envolvendo questão de retenção de verba 
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salarial,  cabe  ao  Município  comprovar  que  fez  o 
pagamento,  pois,  ao  reverso,  subtende-se  que  não  o 
efetuou. Comprovado o pagamento de parte das verbas 
pleiteadas,  devem  ser  excluídas  as  respectivas 
condenações.

O  pagamento  do  terço  de  férias  não  está  sujeito  à 
comprovação  de  requerimento  de  férias,  nem  do  seu 
efetivo gozo. O mais importante é que tenha o servidor 
laborado durante o período reclamado.

V I S T O S ,  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 dar provimento 
parcial à remessa necessária e ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de 
Guarabira contra sentença prolatada e remetida oficialmente pelo Juízo da 
5ª  Vara  Mista  da  Comarca  de  Guarabira,  lançada  nos  autos  da  Ação 
Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Antecipação 
de Tutela, ajuizada por José Carlos Lott da Silva.

O  Juiz  a  quo,  às  fls.  64/67,  julgou  parcialmente 
procedentes os pedidos exordiais, nos seguintes termos:

Assim,  sem  mais  delongas,  JULGO  PARCIALMENTE 

PROCEDENTES OS PEDIDOS, para condenar a edilidade a pagar 

ao promovente as férias, o terço de férias e 13º salários não pagos, 

respeitada a prescrição quinquenal. Por fim, condeno a edilidade 

ao pagamento de 15% sobre o valor do salário mínimo vigente à 
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época  em  que  era  devido,  respeitando  a  prescrição  quinquenal 

quando da liquidação da sentença.

Nas  razões  do  apelo,  fls.  69/73,  o  Município  de 
Guarabira sustenta que o pagamento do valor relativo às férias, acrecido de 
1/3,  somente é devido ao servidor que comprovar o gozo e o respectivo 
requerimento.  

Pede o provimento do apelo, para que que os pedidos 
iniciais sejam julgados improcedentes.

Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões, 
conforme certidão de fls. 176/180.

Cota  ministerial  sem  manifestação  meritória  às  fls. 
84/86.

É o relatório.

V O T O

Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Prefacialmente, insta ressaltar que, no caso em comento, 
é incontroversa a vinculação do autor/recorrido aos quadros da Edilidade, 
na qualidade de Agente de Combate a Endemias,  conforme demonstra a 
Portaria GAPRE nº 032/2008, fls. 13.

Em razão dos autos terem subido a esta Egrégia Corte 
por meio de remessa necessária e recurso voluntário do Município, passo à 
análise, em conjunto, dos pontos em que a Fazenda Pública foi vencida.

A sentença  condenou o  Município  ao  pagamento  das 
seguintes verbas:
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1) férias não pagas, acrescidas do respectivo 1/3;

2) décimos terceiros salários não pagos;

3) 15% relativo à gratificação de insalubridade.

In casu, tratando-se de pedido de pagamento de verba 
salarial devida, 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 cópia da Portaria que o nomeou (fl. 13) e 
dos contracheques (fls. 14/17).

Repisa-se, pois,  que cabe ao ente municipal colacionar 
documentos hábeis, comprovando a quitação do débito, ou fazer prova de 
não  houve  prestação  de  serviço  a  fim  de  desconstituir  o  alegado  pelo 
servidor, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, que assim 
dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

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

Nesta  senda,  tenho  que  a  sentença  merece  reforma 
quanto ao adicional de insalubridade pois, conforme fichas financeiras (fls. 
59/60) e demais documentos (fls. 47/58) juntados pela edilidade, o autor já 
recebe a referida verba.

Seguindo  esse  raciocínio,  conforme  fichas  financeiras, 
fls.  59/60,  também  devem  ser  excluídas  as  condenações  relativas  ao  13º 
salário do ano de 2013, bem como o respectivo terço de férias do mesmo 
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ano.

Quanto ao único ponto devolvido em sede de apelo, o 
pagamento  do  terço  de  férias  não  está  sujeito  à  comprovação  de 
requerimento de férias, nem do seu efetivo gozo, tratando-se de direito que 
adere  ao  patrimônio  jurídico  do  servidor,  após  o  transcurso  do  período 
aquisitivo. Portanto, sob a ótica do recurso voluntário, não há como excluir 
por inteiro a condenação ao pagamento das férias, mas tão somente ao 1/3 
relativo ao ano de 2013, conforme já explicitado.

Nesse sentido, é pacífico o entendimento do TJPB:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 

COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL. 

PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS. 

GRATIFICAÇÕES  NATALINAS.  CABIMENTO. 

COMPROVAÇÃO  DE  PARTE  DO  PAGAMENTO  PELA 

ADMINISTRAÇÃO.  EXCLUSÃO  DA  CONDENAÇÃO  NESTE 

ASPECTO.  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  RESPECTIVO  TERÇO. 

DIREITOS  ASSEGURADOS  CONSTITUCIONALMENTE. 

PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL. 

REPERCUSSÃO GERAL. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. 

INTELIGÊNCIA DO ART. 333,  II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU 

EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. REFORMA DE 

PARTE DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA 

OFICIAL E DO RECURSO APELATÓRIO. - Tratando-se de ação 

de  cobrança  de  remuneração  intentada  por  servidor  público, 

opera-se a inversão do onus probandi, cabendo à Administração 

Pública colacionar documentos hábeis capazes de modificar ou 

extinguir o direito do autor em receber as quantias pleiteadas na 

exordial.  -  A gratificação natalina é  direito  constitucionalmente, 

assegurado, sendo vedada sua retenção, porquanto não tendo o 

Município demonstrado o seu efetivo pagamento, o adimplemento 
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da  referida  verba  é  medida  que  se  impõe.  -  Demonstrado  o 

pagamento de parte da gratificação natalina pela Administração, 

tal condenação deve ser excluída da sentença. - De acordo com o 

entendimento  sufragado  no  RE  nº  570.908/RN,  que  teve 

repercussão geral reconhecida, o pagamento das férias, acrescidas 

do terço constitucional, não depende do efetivo gozo, tratando-se 

de direito do servidor que adere ao seu patrimônio jurídico, após 

o  transcurso  do  período  aquisitivo.  (TJPB  –  Remessa  Oficial  e 

Apelação  Cível  nº  0001344-36.2013.815.0141  –  Quarta  Câmara 

Cível – Relator: Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega 

Coutinho – julgado em 27/06/2016) destaquei

Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA E AO RECURSO APELATÓRIO, 
excluindo  as  condenações  relativas  ao  pagamento  do  adicional  de 
insalubridade, bem como 13º salário e 1/3 de férias do ano de 2013.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  no  dia  06  de 
dezembro  de  2016  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides. 
Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes 
(relatora),  o Exmo. Des.  Saulo Henriques de Sá e Benevides o Exmo. Dr. 
Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da 
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJPB, em 12 de dezembro de 2016.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
R E L A T O R A
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