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EMENTA: COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. VÍNCULO COMPROVADO.
AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO  PAGAMENTO  DE  REMUNERAÇÃO,  DE
GRATIFICAÇÃO NATALINA E DE TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE OS PLEITOS
DE INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO GOZADAS E DE PAGAMENTO DAS
CONTRIBUIÇÕES  PREVIDENCIÁRIAS.  DISPENSA  DE  DILAÇÃO
PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DO ART.  1.013, § 3°, III, CPC/2015. ANÁLISE
CONJUNTA  COM  A  APELAÇÃO  E  A  REMESSA  NECESSÁRIA
CONHECIDA  DE  OFÍCIO  EM  RAZÃO  DA  ILIQUIDEZ  DA  SENTENÇA
PRELIMINAR. LITISPENDÊNCIA  NÃO  COMPROVADA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. DIREITO  À  REMUNERAÇÃO  E  ÀS  GRATIFICAÇÕES
NATALINAS  NÃO  AFASTADOS  PELA  MUDANÇA  DE  GESTOR  DO
MUNICÍPIO OU POR MÁ GESTÃO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS.
DIREITO INDEPENDENTE DO EFETIVO GOZO DAS FÉRIAS. AUSÊNCIA
DE  PROVA  DO  PAGAMENTO  DESSES  VALORES.  ÔNUS  DO  ENTE
FEDERADO.  TRANSCURSO  IN  ALBIS DO  PRAZO  FORNECIDO  AO
MUNICÍPIO PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVAS.
INOCORRÊNCIA  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  ELEMENTOS  DE
PROVA  MENCIONADOS  NAS  RAZÕES  NÃO  ENCARTADOS  NO
MOMENTO  OPORTUNO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  ROMPIMENTO  DO
VÍNCULO  NÃO  COMPROVADO.  INEXISTÊNCIA  DE  LEI  PREVENDO  A
CONVERSÃO EM PECÚNIA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.  DESCABIMENTO DO PAGAMENTO DIRETAMENTE
AO SERVIDOR. TRIBUTO DEVIDO AO INSS OU INSTITUTO PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA.  IMPROCEDÊNCIA  DOS  PEDIDOS  DE  INDENIZAÇÃO
POR  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  E  DE  PAGAMENTO  DAS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E DESPROVIMENTO DO APELO
E DA REMESSA NECESSÁRIA.

1. Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve
decidir  desde  logo o  mérito  quando constatar  a  omissão  no exame de  um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo, nos termos do art. 1.013, § 3.º, inc. III,
do CPC de 2015. 

2.  Cabe  a  quem  arguiu  a  preliminar  apresentar  os  elementos  necessários  à
verificação da presença desse pressuposto processual negativo.



3.  O  direito  à  remuneração  e  às  gratificações  natalinas  decorre  de  relação
obrigacional entre o servidor e o ente federado, não sendo elidido pela mudança de
gestor ou por má gestão.

4.  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  e  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba é no sentido de que o terço constitucional de férias é devido ao servidor
público independentemente do efetivo gozo das férias, cabendo ao ente federado,
desde que comprovado o vínculo funcional, a prova do pagamento.

5. É ônus da Administração a prova do pagamento dos valores devidos ao agente
público. Inteligência do art. 333, do Código de Processo Civil.

6. O servidor público faz jus à indenização por férias não gozados apenas quando há
previsão legal nesse sentido ou nos casos em que o vínculo funcional entre ele e a
Administração é rompido.

7.  É  descabido  o  pagamento  das  contribuições  previdenciárias  diretamente  ao
servidor público,  por se tratar de tributo devido ao Instituto Nacional do Seguro
Social ou ao instituto de previdência próprio do Ente Federado.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária  e  à  Apelação  Cível  n.º  0000677-74.2014.815.0251,  na  Ação  de
Cobrança, em que figuram como Apelante o Município de Cacimba de Areia e como
Apelados Tiago Gonçalves Xavier e outro.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator, em  conhecer  da  Remessa
Necessária e da Apelação, e negar-lhes provimento.

VOTO.

O Município de Cacimba de Areia interpôs Apelação contra a Sentença
prolatada  pelo  Juízo  da  4.ª  Vara  da  Comarca  de  Patos,  nos  autos  da  Ação  de
Cobrança em face dele ajuizada por  Iris Paulino dos Santos e  Tiago Gonçalves
Xavier,  f.  36/41,  que  julgou  procedente  o  pedido,  condenando-o  a  pagar  aos
Autores,  ora  Apelados,  as  remunerações  do  mês  de  dezembro  de  2012  e  a
gratificação natalina do mesmo ano, além dos terços de férias do período aquisitivo
2011/2012, com correção monetária pelo INPC, a partir do inadimplemento, e juros
de  mora  de  1%  ao  mês,  incidentes  desde  a  citação,  ao  fundamento  de  que,
comprovado o vínculo funcional, cabia ao Ente Federado a prova do adimplemento,
ônus  do  qual  não  se  desincumbiu,  condenando-o,  ainda,  em  honorários
advocatícios, fixados em R$ 600,00, deixando de submeter o Julgado ao reexame
necessário, por conter condenação inferior a sessenta salários-mínimos.

Em  suas  Razões,  f.  44/46,  afirmou  que,  embora  os  valores  pleiteados
tenham  sido  pagos,  os  recibos  de  quitação  não  foram  armazenados  em  seus
arquivos, e argumentou que, apesar dessa falha, é possível deduzir o adimplemento
do  confronto  entre  as  notas  de  empenho,  os  demonstrativos  financeiros  e  a
inexistência de dinheiro no caixa da Prefeitura no ano de 2013.



Defendeu  que  o  adimplemento  pode  ser  comprovado,  também,  pelo
Demonstrativo das Despesas Orçamentárias, do Tribunal de Contas deste Estado, e
sustentou que lhe foi cerceado o direito de produzir provas testemunhais.

Alegou que o pedido em análise é englobado pelo que fora formulado na
Ação de Cobrança n.º 0008017-40.2012.815.0251, ainda em trâmite, ajuizada em
seu  desfavor  pelo  Sindicato  dos  Servidores  Públicos  do  Município  de  Patos  e
Região, havendo, no seu dizer, litispendência.

Requereu  a  reforma  da  Sentença  para  que  o  pedido  seja  julgado
improcedente.

Intimados, f. 50, os Apelados não apresentaram contrarrazões, f. 51.

A Procuradoria de Justiça, f. 56/58, não se manifestou sobre o mérito, por
entender que não se configuraram quaisquer das hipóteses do art. 82, incisos I a III,
do Código de Processo Civil, cujo correspondente do CPC de 2015 é o art. 178.

É o Relatório.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade, conheço  da  Apelação  e,  de
ofício, da Remessa Necessária, porquanto a Sentença foi ilíquida, aplicando-se a
Súmula n.º 490, do Superior Tribunal de Justiça1.

Os Apelados pediram a condenação do Município Apelante ao pagamento
das remunerações de dezembro de 2012, da gratificação natalina do mesmo ano e
do  terço  de  férias  do  período  aquisitivo  2011/2012,  e,  embora  não  conste
expressamente do pedido, extrai-se da tabela constante às f. 6/7, da Inicial, e do
valor da causa que eles pretendiam, também, o recebimento de indenização por
férias  não  gozadas  e  a  condenação  do  Ente  Federado  ao  pagamento  das
contribuições previdenciárias do mês de dezembro de 2012.

Conquanto a análise dos pedidos de indenização por férias não gozadas e
de condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias tenha sido omitida
na  Sentença,  tais  temas  prescindem  de  dilação  probatória, motivo  pelo  qual  é
cabível a sua apreciação no momento do julgamento do Recurso Apelatório e do
Reexame Obrigatório, com base no art. 1.013, § 3°, III, do CPC de 20152.

No  que  diz  respeito  à  preliminar  de  litispendência,  os  Apelados  não
encartaram qualquer dado indicativo da sua caracterização, ônus daquele que argui
a ocorrência desse pressuposto negativo de admissibilidade do processo, pelo que
rejeito esta preliminar.

1 Súmula 490 – A dispensa de reexame necessário,  quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas.

2 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…].
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
[…];
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;



No mérito, infere-se que os Apelados são servidores públicos efetivos do
Município  de Cacimba de Areia,  ocupantes  dos  cargos  de Auxiliar  de Serviços
Gerais, f. 11 e 17.

O servidor público tem direito ao recebimento da remuneração devida pelo
exercício de suas funções, assim como da gratificação natalina, relação obrigacional
que tem como partes o agente público e o Ente Federado cujos quadros ele integra,
pelo que seu direito não é prejudicado pela modificação do gestor público ou por
falhas decorrentes de má gestão, tal como o extravio de recibos de quitação.

Outrossim, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Tribunal
de Justiça é no sentido de que o direito às férias é adquirido após o período de doze
meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço  constitucional
independentemente do exercício desse direito3.

3 DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL.
CARGO  COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  DO
BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO EM LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é
adquirido  após  o  período  de  doze  meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode
restringir  o  direito  ao  pagamento  do  terço  constitucional  aos  servidores  exonerados  de  cargos
comissionados que não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele que
não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu
direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por
vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no
momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido (STF, RE 570908, Rel. Min. CÁRMEN
LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, DJe 12/03/2010).

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE CONTRATUAL. LIVRE
NOMEAÇÃO  E  EXONERAÇÃO.  COMPROVADA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  FÉRIAS,
TERÇO CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIOS. DESNECESSIDADE DO EFETIVO GOZO DE
FÉRIAS. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL. ART. 333, INCISO II,  DO CPC. COMPROVAÇÃO
DO  PAGAMENTO  DE  PARTE  DAS  VERBAS  REQUERIDAS.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. […] O 13º salário e
o gozo de férias remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor, constituem
direitos  sociais  assegurados  a  todos  trabalhadores,  por  força  da  previsão  do  art.  39,  §3º,  da
Constituição Federal. O pagamento do terço de férias prescinde de seu usufruto. Em verdade, trata-
se de direito  adquirido do servidor que adere ao seu patrimônio jurídico,  após o transcurso do
período aquisitivo. […] inexistindo prova do respectivo pagamento,  são devidas,  face à natural
inversão do ônus da prova, decorrente da evidente posição de fragilidade probatória do autor em
face  ao  município,  citando-se  a  máxima  de  que  “é  o  pagador  que  tem obrigação  de  provar  o
pagamento” (TJPB, APL 0001765-09.2013.815.0761, Segunda Câmara Especializada Cível, Rel.
Des. Miguel de Britto Lyra Filho, DJPB 14/12/2015).

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. RETENÇÃO DE SALÁRIOS.
GOZO  DE  FÉRIAS.  PAGAMENTO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DA  AUTORA.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.
INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL.  NÃO COMPROVAÇÃO DE
ROMPIMENTO DO VÍNCULO. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM PECÚNIA DAS
FÉRIAS NÃO GOZADAS.  SERVIDOR EM ATIVIDADE.  DESPROVIMENTO.  APELAÇÃO
DO  MUNICÍPIO.  PRELIMINAR  DE  INÉPCIA  DA  INICIAL  E  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO
EXPRESSO. PEDIDO DECORRENTE DAS RAZÕES DE FATO E DE DIREITO ESPOSADAS
NA  INICIAL.  DESNECESSIDADE DE  APRESENTAÇÃO  DE PLANILHA  DE CÁLCULOS
COM  O  MONTANTE  PLEITEADO.  QUANTUM  A  SER  APURADO  EM  SEDE  DE
LIQUIDAÇÃO  DE  SENTENÇA.  REJEIÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA,  CONHECIDA  DE



Entende, ainda, este Tribunal de Justiça que, em se tratando de pagamento
devido a servidor, cabe ao Ente Federado demonstrar que houve o adimplemento ou
fazer prova de que ele não faz jus ao direito reclamado, posto que é seu o ônus de
provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Restando incontroverso o vínculo funcional, cabia ao Apelante a prova de
que houve o pagamento dos valores cobrados, ônus do qual não se desvencilhou.

Embora  alegue  que  lhe  foi  cerceado  o  direito  de  defesa  e  sustente  a
possibilidade de comprovação do adimplemento por meio de notas de empenho, de
demonstrativos  financeiros  e  da  suposta  inexistência  de  dinheiro  no  caixa  da
Prefeitura, o Apelante não apresentou prova documental junto com a Contestação e
deixou transcorrer in albis o prazo que lhe fora concedido para manifestar interesse
na produção de outras provas, f. 34/35.

Quanto  ao  pedido  de  indenização  por  férias  não  gozadas,  o  Superior
Tribunal  de  Justiça  firmou o  entendimento  de que  o  servidor  público  faz  jus  à
indenização em tais casos somente quando há previsão legal expressa nesse sentido
(princípio da legalidade) ou quando o vínculo funcional entre ele e a Administração
Pública é rompido, mediante aposentadoria, exoneração, demissão etc. (princípio da
vedação do enriquecimento sem causa), porquanto, nessa última hipótese, não lhe
resta oportunidade para fruição do benefício.

Considerando que os Apelados permanecem em atividade e que não há lei
prevendo a conversão em pecúnia das férias, não têm eles direito à indenização.

Por fim, as contribuições previdenciárias são devidas ao Instituto Nacional
do Seguro Social  ou ao instituto de previdência do Ente Federado,  caso possua
previdência própria, sendo descabido o pagamento direto ao servidor.

Posto  isso,  com  fulcro  no  com  fulcro  no  art.  1.013,  §3°,  III,  do
CPC/2015,  julgo  improcedentes  os  pedidos de  indenização  por  férias  não
gozadas e de condenação ao pagamento das contribuições previdenciárias e,
quanto à Apelação e à Remessa Necessária, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito,  nego-lhes  provimento,  mantendo  a  condenação  do  Município  de
Cacimba de Areia  ao  pagamento da remuneração  do mês de  dezembro de
2012, da gratificação natalina do mesmo ano, do terço constitucionais de férias
do período aquisitivo 2011/2012, aplicando ao caso a sucumbência recíproca,

OFÍCIO. TERÇO DE FÉRIAS DEVIDO INDEPENDENTEMENTE DA COMPROVAÇÃO DO
GOZO.  PRECEDENTES  DO  STF  E  DESTE  TRIBUNAL.  DOCUMENTAÇÃO
UNILATERALMENTE  PRODUZIDA  PELA  ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  VERBAS  PLEITEADAS.  ÔNUS  DO  RÉU.
IMPOSIÇÃO  DO  PAGAMENTO  DAS  PARCELAS  QUE  NÃO  FORAM  ADIMPLIDAS.
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO E DA REMESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1.
[…] 2. O direito às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o
pagamento do respectivo terço constitucional independentemente do gozo e mesmo que não haja
previsão do seu pagamento para a hipótese de férias não gozadas. Precedentes do Supremo Tribunal
Federal.  3.  É ônus da  administração pública  a  prova do pagamento da  remuneração  devida  ao
servidor,  inclusive  dos  décimos  terceiros  salários  (TJPB,  Ap-RN  0000673-13.2013.815.0141,
Quarta  Câmara  Especializada  Cível,  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira,  DJPB
09/12/2015).



devendo os Apelados pagarem metade das custas processuais, ante a isenção do
Ente  Federado,  e  os  honorários  advocatícios  fixados  na  Sentença  serem
rateados  na  mesma  proporção,  observada  a  condição  suspensiva  de
exigibilidade prescrita no art. 98, §3º, do CPC de 2015, por serem beneficiários
da gratuidade judiciária, f. 22.

É o voto.

Presidiu o julgamento, realizado na sessão ordinária desta Quarta Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 07 de junho de 2016,
conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também participando,  além deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Vanina
Nóbrega de Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


