
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA

GAB. DESEMBARGADOR LEANDRO DOS SANTOS

ACÓRDÃO
APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA  Nº: 0004010-
21.2012.815.0181
RELATOR : Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
APELANTE : Município de Cuitegi
ADVOGADO : Antônio Teotônio de Assunção (OAB/PB 10.492)
APELADO : Iedo Serafim dos Santos
ADVOGADO : José Alberto E. da Silva (OAB/PB 10.248)
ORIGEM : Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira
JUIZ : Gilberto de Medeiros Rodrigues

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.  PAGAMENTO DO
TERÇO CONSTITUCIONAL DE  FÉRIAS.
POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO  DO  PRINCÍPIO
NON  REFORMATIO  IN  PEJUS. RETENÇÃO  DE
FÉRIAS.  DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DA  VERBA.
CABIMENTO. DESPROVIMENTO  DA APELAÇÃO
DO MUNICÍPIO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 

– É ônus do Ente Público comprovar que pagou
a  verba  salarial  ao  seu  servidor,  devendo  ser
afastada a supremacia do interesse público, pois não
se pode transferir o ônus de produzir prova negativa
ao Promovente, para se beneficiar da dificuldade, ou
mesmo  da  impossibilidade,  da  produção  dessa
prova.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER A APELAÇÃO CÍVEL
DO MUNICÍPIO E A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator
e da certidão de julgamento de fl.83.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível

interposta  pelo Município de Cuitegi, inconformado com a Sentença proferida

nos  autos  da  Reclamação  Trabalhista,  na  qual  o  Magistrado  julgou

parcialmente procedentes os pedidos.



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0004010-21.2012.815.0181

Em suas razões recursais, o Município/Apelante pugnou pela

reforma  da  Sentença  Recorrida,  aduzindo  pela  improcedência  quanto  a

condenação ao pagamento do terço de férias (fls. 63/66).

Sem Contrarrazões à fl. 67.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não  se

manifestou sobre o mérito (fls. 76/78).

É o relatório. 

VOTO

O debate inicial cinge-se à averiguação da existência de direito

ao pagamento das verbas salariais especificadas pelo Autor na peça inaugural,

quais sejam:  terço  constitucional  de  férias,  quinquênio  e  adicional  de

insalubridade.

Não  houve  recurso  voluntário  do  Autor,  mas  somente  do

Município. Assim, em razão do princípio non reformatio in pejus, bem como do

princípio tantum devolutum, quantum apellatum, passo a analisar se é devido o

terço de férias pela Edilidade, no período a que foi  condenado o Apelante,

deixando de apreciar as demais verbas postuladas na inicial. 

Como se sabe, é direito líquido e certo de todo servidor público,

ativo ou inativo, perceber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado,

nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato abusivo e ilegal

qualquer tipo de retenção injustificada. 

O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários

dos seus servidores  é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos irreparáveis

àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Por outro lado, tratando-se de pagamento de salários, cabe  ao
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Réu comprovar que o fez correta e integralmente, pois, ao reverso, subtende-

se que não o efetuou na forma devida. 

O ônus da prova, in casu, compete a quem tem condições de

contrariar o alegado na peça vestibular, ou seja, à Edilidade, que é a única que

pode provar a efetiva quitação das parcelas requeridas, ante a hipossuficiência

do Autor para apresentar tais elementos.

Repita-se, é ônus do Ente Público comprovar que pagou a

verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do interesse

público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa ao Autor,

para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade, da produção

dessa prova. 

Portanto, se a Municipalidade não logrou êxito em derruir as

alegações do Autor, deve suportar tal ônus. 

Por essas razões, DESPROVEJO O APELO DO MUNICÍPIO e

a REMESSA NECESSÁRIA, mantendo inalterada a sentença combatida.

    É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  José
Ricardo Porto, Presidente em exercício. Participaram do julgamento, além do
Relator, o Excelentíssimo Doutor  Tércio Chaves de Moura (Juiz Convocado
para  substituir  o  Exmo.  Des.  Leandro  dos  Santos),  o  Excelentíssimo
Desembargador  José  Ricardo  Porto  e  o Excelentíssimo  Doutor  Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz Convocado para substituir a Exma. Desa. Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 08 de agosto de 2017.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
       Relator
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