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REEXAME NECESSÁRIO nº 0002178-67.2013.815.0261
RELATOR      :Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
AUTOR :Joana Dark Gomes Santana 
ADVOGADO  :Damião Guimarães Leite (OAB/PB 13.293)
RÉU  :Município de Emas
ADVOGADO  :José Marcílio Batista (OAB/PB 8535)
REMETENTE :Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó

CONSTITUCIONAL  e
ADMINISTRATIVO –  Reexame
necessário – Ação de cobrança - Servidora
pública  municipal  –  Regime  jurídico
estatutário - Terço de férias – Art. 7º, XVII,
c/c  o  art.  39,  §  3º,  CF/88  –  Ausência  de
prova do pagamento - Ônus do promovido –
Art. 373, II, do CPC – Verba assegurada -
Manutenção da sentença - Desprovimento

- A Constituição Federal, em seu art. 39, §
3º,  estende  aos  servidores  ocupantes  de
cargo  público  os  direitos  constitucionais
assegurados no art.  7º,  dentre os quais o
direito a gozo de férias anuais remuneradas
com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal. 

- 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,  com  sua
força  de  trabalho  em  favor  da
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Administração, sem exercer um direito que
lhe era garantido.

-  O réu não deve apenas formular meras
alegações  em  sua  defesa,  mas,  sim,
comprovar suas assertivas, diante do ônus
da prova dos fatos extintivos, impeditivos e
modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do
CPC.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, por votação unânime, em negar
provimento à remessa necessária, nos termos do voto do relator e da súmula
do julgamento de fl. retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário oriundo da
sentença de  fls.  43/47,  prolatada  pelo  MM.  Juiz  de  Direito  da 2ª  Vara da
Comarca de Piancó que, nos autos da ação de cobrança, sob o nº. 0002178-
67.2013.815.0261, ajuizada por JOANA DARK GOMES SANTANA em face
do  MUNICÍPIO  DE  EMAS,  julgou  procedente  a  pretensão  deduzida  na
exordial,  para condenar a aludida Edilidade a pagar a autora os terços de
férias dos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer,  ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 68/70).

É o relatório.

V O T O 

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

Como é cediço, a Carta Magna, em seu art.
7º,  XVII,  assegura a todos os trabalhadores urbanos ou rurais  o  “gozo de
férias  anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  um terço  a  mais  do  que  o
salário normal”.
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Adiante,  a  Carta  Política  estende
expressamente esta garantia aos ocupantes de cargo público. Veja-se:

Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios  instituirão  conselho  de  política  de
administração e remuneração de pessoal, integrado por
servidores designados pelos respectivos Poderes.
(...)
§  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.

O  terço  de  férias,  portanto,  é  um  direito
cristalino do servidor público, tratado-se de um mandamento constitucional, de
eficácia plena e aplicabilidade imediata.

Faz-se necessário  ressaltar,  por  oportuno,
que  o  pagamento  de  tal  verba  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,  com sua força de
trabalho em favor da Administração Municipal. 

Sobre  o  assunto,  o  MINISTRO  CARLOS
BRITTO  asseverou  que  “o  fato  de  o  servidor  não  haver  usufruído  o
mencionado direito não é de se lhe infligir punição ainda maior; qual seja, a
de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
Entendimento contrário levaria a uma dupla punição ao servidor: impossibilitá-
lo de gozar as férias (art. 39, § 3º, c/c 7º, inciso XVII, da Magna Carta); e,
justamente por esse motivo, negar-lhe a compensação monetária devida, o
que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito por parte do Estado1”. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal
decidiu:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  FÉRIAS.  PERÍODOS NÃO GOZADOS
EM  ATIVIDADE.  RECEBIMENTO  EM  PECÚNIA.
ACRÉSCIMO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
INCISO  XVII  DO  ART.  7O  DA  MAGNA  CARTA.
ADMISSIBILIDADE. O Tribunal de Justiça do Estado
de  São  Paulo,  ao  acolher  o  pedido  do  autor,  apenas

1RE 324880 AgR, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-00204-01 PP-00380
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conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7o
da  Lei  das  Leis.  Com  efeito,  se  o  benefício  não  é
usufruído,  porque  a  Administração  indeferiu
requerimento tempestivo do servidor,  ao argumento de
absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização
correspondente,  acrescida  do  terço  constitucional.  De
outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o
direito,  não  lhe  acarreta  punição  ainda  maior;  qual
seja, a de deixar de receber a indenização devida, com o
acréscimo  constitucional.  Procedimento  esse  que
acarretaria,  ainda,  enriquecimento  ilícito  do  Estado.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(RE  324880 AgR,  Relator(a):  Min.  CARLOS  BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-
00204-01 PP-00380)” (grifei)

No mesmo tom, eis julgado desta Egrégia
Câmara:

“AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  APELAÇÃO  CÍVEL.  REEXAME
NECESSÁRIO.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.
AGENTE  DE  LIMPEZA  URBANA.  MUNICÍPIO  DE
GUARABIRA.  VANTAGEM  INSTITUÍDA  DE  FORMA
GENÉRICA  PELA  LEI  ORGÂNICA  MUNICIPAL.
NORMA  DE  EFICÁCIA  LIMITADA.
REGULAMENTAÇÃO A PARTIR DA EDIÇÃO DA LEI
Nº 846/2009. IRRETROATIVIDADE DO PAGAMENTO
DO  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  BENESSE
DEVIDA  A  PARTIR  DA  EDIÇÃO  DA  LEI
REGULAMENTADORA.  REEXAME  NECESSÁRIO  E
APELO  DESPROVIDOS.  (...)  Terço  constitucional  de
férias.  Prévio  requerimento.  Com-  provação  de  gozo.
Desnecessidade.  Garantia  constitucional.
Desprovimento.  O direito à férias anuais remuneradas
com pelo menos um terço a mais do salário normal é
assegurado pela Carta Magna em seu art. 7º, inc. XVII,
sendo  que  tal  direito  foi  expressamente  estendido  aos
servidores públicos, nos termos do art. 39, § 3º da Lei
maior.  O pagamento do terço constitucional de férias
prescinde  de  prévio  requerimento  ou  efetivo  gozo  do
descanso  pelo  servidor. (TJPB;  AC  018.2009.001133-
1/001; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Oswaldo Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB 10/12/2013;
Pág. 13)” (Grifei)

Em  caso  semelhante  ao  dos  autos,  a
Terceira Câmara Cível desta Egrégia Corte de Justiça decidiu:
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“REMESSA  DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL
SENTENÇA ILÍQUIDA SÚMULA N° 490/STJ AÇÃO DE
COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER TERÇO DE
FÉRIAS,  QUINHÊNIO  E  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO
IMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DE QUINQUÊNIOS
PREVISÃO LEGAL ART. 51, XVI, DA LEI ORGÂNICA
DO MUNICÍPIO DE GUARABIRA PAGAMENTO NÃO
COMPROVADO INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO
CPC HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA  EXISTÊNCIA  PROVIMENTO  PARCIAL
DO  APELO.  Restando  comprovada  a  existência  de
previsão legal que determine o pagamento de adicional
por  tempo  de  serviço  quinquênio  aos  servidores  de
Guarabira, o direito de receber tal benefício é medida
que se impõe quando atingido o período do quinquênio
exigido  pela  norma.  Cabe  ao  empregador  o  ônus  de
provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo  que  afaste  o  direito  do  empregado  ao
recebimento de verbas salariais pleiteadas. 
APELAÇÃO  DA  AUTORA  -  1.  TERÇO  DE  FÉRIAS
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  MESMO  QUE
NÃO  COMPROVADO  O  GOZO  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBÊNCIA  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO.  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  tenham  gozado  à  época  devida.
TJPB - Acórdão do processo nº 01820090016272001 -
Órgão (3ª  CAMARA CIVEL) -  Relator DES. MARCIO
MURILO  DA  CUNHA  RAMOS  -  j.  Em  18/09/2012
(grifei)

No caso em comento, o ônus processual de
provar  o  adimplemento  do  referido  acréscimo  constitucional  competia  à
edilidade e não à autora, visto ser fato extintivo do direito pleiteado.

O processualista  NELSON NERY JÚNIOR
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em
sua defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, diante do ônus da prova
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. Veja-se:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar em

5



Reexame Necessário nº 0002178-67.2013.815.0261

juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não
decorrem as consequências que pretende.”2

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça já decidiu:

“REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.  RITO  SUMÁRIO.  PRELIMINAR  DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIOS
ATRASADOS.  CABIMENTO.  PROVA  DE  FATOS
IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO
DIREITO DO AUTOR.  ÔNUS DA EDILIDADE.  ART.
333, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO.
Tendo  a  edilidade  dispensado,  na  audiência  de
conciliação,  a  produção  de  provas  e,  inclusive,
requerido o julgamento antecipado da lide, entendo que
deve  ser  rejeitado  o  pleito  de  nulidade  da  decisão
embasada na preliminar de cerceamento de defesa. Ao
município cumpre o ônus de demonstrar a realização do
pagamento pleiteado,  nos termos do artigo 333,  II,  do
CPC. Se não provou o pagamento,  deve efetuá-lo, sob
pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente
público  em  detrimento  do  particular,  vedado  pelo
ordenamento jurídico. - Súmula 253 do STJ : "O art. 557
do  CPC,  que  autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,
alcança o reexame necessário.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00045695320138150371,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-08-2015)”

Mais:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  PRELIMINARES.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  E  INÉPCIA  DA  INICIAL.
REJEIÇÃO. MÉRITO. VÍNCULO EFETIVO. SALÁRIOS
RETIDOS  E  13º  SALÁRIO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  INCISO  II,  DO  CPC.
PROIBIÇÃO  DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
VALORES  DEVIDOS.  DESPROVIMENTO  DO
RECURSO  VOLUNTÁRIO.  -  Ainda  que  a  demanda
tenha  sido  proposta  em  face  da  Prefeitura  de  Juru
quando  deveria  ter  sido  ajuizada  contra  o  Município,
verifica-se  do  caderno  processual  que  não  houve
qualquer  prejuízo  ao  ente  municipal,  pois  este
compareceu  em  juízo  e  ofertou  defesa,  saneando  a
irregularidade.  -  Não  há  que  se  falar  em  inépcia  da

2 Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São Paulo:
Revista dos Tribunais, 1999.
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inicial  quando  a  peça  de  ingresso  contém  todos  os
elementos necessários ao deslinde do feito, permitindo o
contraditório  e  a  ampla  defesa.  -  Como  é  cediço,  a
gratificação  natalina  e  o  recebimento  de  salário  pelo
trabalho  executado  constituem  direitos  sociais
assegurados a todos os  trabalhadores,  seja estatutário
ou celetista,  por força da previsão do art.  39,  §3º,  da
Constituição  Federal.  -  Cabe  ao  ente  municipal  a
produção de prova de fato impeditivo,  modificativo ou
extintivo do direito dos servidores, em face à natural e
evidente fragilidade probatória destes. - Evoca-se, neste
contexto, a vedação do enriquecimento ilícito, princípio
basilar do direito pátrio, a coibir quais 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002565120148150941,  2ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE
FILHO , j. em 13-08-2015)”

E: 

“SERVIDOR  PÚBLICO  –  SALÁRIOS  ATRASADOS  –
Falta de Pagamento – Contestação – Fato Extintivo –
Dedução  ilegal  Sobre  o  Vencimento  –  Restituição
Indevida – Procedência Parcial – Remessa Desprovida.
Tratando-se a questão de falta de pagamento salarial,
cabe  ao  empregador  comprovar  que  o  fez,  pois,  ao
reverso, subtende-se que não o efetuou. Uma vez que a
alegação  de  pagamento  das  respectivas  verbas
trabalhistas  representa  fato  extintivo,  cuja  prova
compete ao réu, à luz do que determina o art. 333, II,
do CPC. (Remessa Ex-officio 2001.007502-7; Rel: Des.
Jorge  Ribeiro  Nóbrega;  Data  de  Julgamento:
13/12/2001 Data  de  Pub.  no  DJ:  21/12/2001;   Órgão
Julgador: 1ª Câmara Cível do TJ/PB)” (grifei)

Destarte,  a  sentença  deve  ser  mantida,
posto que não fez o promovido prova do pagamento da referida verba (fato
extintivo do direito do autor), assumindo o ônus processual. 

D I S P O S I T I V O 

Pelo  exposto,  nega-se provimento  à
remessa necessária, mantendo, “in totum”, os termos da r. sentença. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln  da  Cunha  Ramos,  o  Exmo.  Dr.  Carlos  Eduardo  Leite  Lisboa,  juiz
convocado,  com jurisdição plena,  em substituição ao Exmo. Des. Oswaldo
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Trigueiro  do  Valle  Filho  e  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substituição a Exma. Desa. Maria das
Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma.  Dra.
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 12 de dezembro de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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