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ESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Reexame Necessário – nº 0006838-65.2013.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Juízo Recorrente: 5ª Vara da Comarca de Sousa

Recorrido: Junio Marcos Ferreira Barbosa – Adv.: Aelito Messias Formiga

Interessado: Município  de  Sousa,  representado  por  seu  Procurador 
Theófilo Danilo Pereira Vieira

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VERBAS 
REMUNERATÓRIAS.  ADIMPLEMENTO  NÃO 
COMPROVADO  PELO  MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INTELIGÊNCIA DO ART. 
557,  CAPUT, DO CPC E DA SÚMULA Nº 253 DO STJ. 
SEGUIMENTO NEGADO.
– Como é cediço, o recebimento de salário pelo serviço 
prestado,  de férias  e  gratificação natalina  constituem 
direitos sociais assegurados a todos os trabalhadores, 
seja estatutário ou celetista, por força da previsão do 
art. 39, §3º, da Constituição Federal.
– Considerando que o Ente Municipal  não trouxe aos 
autos prova do efetivo pagamento das verbas em que 
foi  condenado,  não  se  descuidando de  demonstrar  o 
fato impeditivo do direito do autor, merece ser mantida 
a sentença vergastada.
-  Súmula  nº  253  do  STJ:  “O  art.  557  do  CPC,  que 
autoriza  o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o 
reexame necessário”.

RELATÓRIO

Trata-se  de  REEXAME  NECESSÁRIO  hostilizando 
sentença de fls. 26/28, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de 
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Sousa,  que  julgou  parcialmente  procedente  a  AÇÃO  DE  COBRANÇA 
movida por Junio Marcos Ferreira Barbosa contra o Município de Sousa.

Na  decisão  singular,  o  magistrado  a  quo declarou 
prescritas as verbas requeridas vencidas anteriormente a 10 de dezembro 
de 2008 e condenou a edilidade ao pagamento, em favor do demandante, 
do vencimento do mês de dezembro de 2008,  no valor  de R$ 830,00 
(oitocentos e trinta reais), bem como, ao pagamento do 13º proporcional 
(11/12-2008),  das  férias  proporcionais  (05/12-2009),  mais  um  terço, 
incidindo atualização monetária, na forma do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, 
com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, considerando-se o decidido, 
até o momento, nas ADI nºs 4357 e 4425.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  opinou  pelo 
desprovimento do reexame necessário (fls. 36/39).

É o relatório.

D E C I D O

O cerne da questão gira em torno da análise quanto ao 
direito  do  promovente  às  verbas  remuneratórias  pleiteadas  na  inicial. 
Como é cediço, o recebimento de salário pelo trabalho executado constitui 
direito  social  assegurado a todos  os trabalhadores,  seja  estatutário  ou 
celetista, por força da previsão do art. 39, § 3º, da Constituição Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do  vínculo 
firmado entre as partes, tal verba é devida ao autor caso comprove os 
serviços prestados à edilidade. A esta, por sua vez, incumbe o ônus de 
comprovar  o pagamento de todas as parcelas pleiteadas,  sob pena de 
serem consideradas inadimplidas.

O  demandante,  consoante  se  depreende  da 
documentação de fls. 06/07, comprovou o vínculo com a administração 
municipal,  no  período  mencionado  na  exordial,  fato  tido  como 
incontroverso nos autos, visto que não foi impugnado pela parte ré.
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Acerca da distribuição do ônus da prova, importa trazer 
à colação os importantes ensinamentos de Nelson Nery Júnior, verbis:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se 
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar em 
juízo, demonstrando que das alegações do autor não 
decorrem as consequências que pretende. (In Código 
de Processo Civil  Comentado. 4ª ed. rev. e ampl.,  p. 
836)

Neste sentido, é o entendimento cediço deste Sodalício:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR 
MUNICIPAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TERÇO DE FÉRIAS E 13º 
SALÁRIO.  ÔNUS  DA  PROVA.  INCUMBÊNCIA  DO 
MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO 
ART.  557,  CAPUT,  CPC.  RECURSO  A  QUE  SE  NEGA 
SEGUIMENTO.  É  dever  do  Município  efetuar  o 
pagamento dos salários dos seus servidores, sob 
pena de enriquecimento indevido da edilidade, em 
detrimento  do  esforço  e  trabalho  dos  agentes. 
Cabe à Edilidade trazer elementos probatórios de 
fato  modificativo,  extintivo  ou  impeditivo  do 
direito  do  autor  art.  333,  II,  do  CPC.  Não  se 
desincumbindo do ônus de provar o pagamento 
das  verbas  apontadas  na  sentença,  deve  ser 
mantida a condenação. (TJPB, Acórdão do processo 
nº  11620110003082001,  Órgão  TRIBUNAL  PLENO, 
Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA, j. Em 01/03/2013) 
[negritei]

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
INDENIZAÇÃO  DE  FÉRIAS  NÃO  USUFRUÍDAS 
ACRESCIDAS DO 1/3 CONSTITUCIONAL. CABIMENTO. 
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  OU  REQUERIMENTO  NA 
ÓRBITA  ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  ÔNUS 
DA  PROVA  DA  EDILIDADE.  PAGAMENTO  DE  FÉRIAS 
NÃO  GOZADAS  EM  DOBRO.  IMPOSSIBILIDADE. 
PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - O direito de férias 
do servidor público tem sustentação nos arts. 7°, inciso 
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XVII, e 39, § 2°,  da Constituição Federal.  Logo, não 
usufruídas  no  período  legalmente  previsto,  nasce  o 
direito  do  servidor  à  indenização  pelas  férias  não 
gozadas,  independentemente  de  previsão  legal,  por 
força  da  responsabilidade  civil  objetiva  do  Estado, 
estabelecida no art. 37, § 6.°, da Constituição Federal, 
sob pena de restar configurado o locupletamento ilícito 
da Administração.  -  O pedido administrativo do gozo 
não constitui o fato do direito em si, ou seja, o corolário 
dessa  pretensão,  pois  ele  tem  na  própria  norma 
constitucional e infraconstitucional o seu fundamento e 
surge,  concretamente,  a  cada  ano  efetivamente 
laborado pelo servidor. É, portanto, direito do servidor, 
que adere ao seu patrimônio jurídico após o transcurso 
do período aquisitivo.  -  In casu,  o ônus da prova, 
competia  à  Edilidade,  única  que  pode  provar  a 
efetiva quitação da verba requerida. Assim, não 
tendo  a  Edilidade  comprovado  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito da autora, nos 
termos  do  art.  333,  II,  do  CPC,  impõe-se  a 
condenação da Edilidade a indenização das férias 
não usufruídas acrescidas de 1/3 constitucional. - 
Não há que se falar em indenização em dobro de férias 
não gozadas, quando se tratar de servidor público, cujo 
vínculo  laboral  é  de  natureza  estatutária.  (TJPB  - 
Acórdão do processo Nº 01220090003836001 - Órgão 
1ª  CÂMARA  CÍVEL  -  Relator  DES.  LEANDRO  DOS 
SANTOS - j. Em 30/04/2013) [negritei]

No presente caso, deve-se consignar que não merece 
retoque a sentença a quo, uma vez que o ente municipal não trouxe aos 
autos prova do efetivo pagamento do vencimento do mês de dezembro de 
2008, do 13º proporcional e das férias proporcionais acrescidas do terço 
constitucional,  não se descuidando de demonstrar o fato impeditivo do 
direito do promovente, pelo que merece ser mantida a condenação.

Ademais,  ressalte-se  o  acerto  da  decisão  do  juiz  de 
primeiro  grau,  quando  afastou  da  pretensão  autoral  o  direito  ao 
recebimento de aviso-prévio, seguro-desemprego, Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS) mais multa de 40% (quarenta por cento), na 
medida em que são verbas de natureza eminentemente celetistas, sendo 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        4



Processo nº 0006838-65.2013.815.0371

certo que a relação entre o demandante e o município era estatutária.

Destaca-se, neste ínterim, a natural inversão do ônus 
da  prova,  decorrente  da  evidente  posição  de  fragilidade  probatória  do 
autor em face do município, citando, por oportuno, a máxima de que “é o 
pagador que possui obrigação de provar o pagamento”.

Logo, caberia à municipalidade, ao diligenciar nos seus 
arquivos,  anexar  prova  documental,  a  fim  de  corroborar  o  efetivo 
pagamento do  quantum vergastado. E, como se verifica nos autos, isso 
não ocorreu.

Nesta  trilha,  evoca-se  a  vedação  do  enriquecimento 
ilícito, princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou 
acréscimo de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa.

Neste raciocínio, julgados desta Corte de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. Apelação cível. 
Ação  ordinária  de  cobrança.  Servidora  pública 
municipal.  Retenção  do  salário  referente  ao  mês  de 
setembro  a  dezembro/2004,  bem como  férias  e  seu 
respectivo  terço.  Manutenção  da  sentença. 
Desprovimento  do  apelo.  Não  conseguiu  a  edilidade 
demonstrar  certeza  quanto  ao  pagamento  do  salário 
referente aos meses de setembro a dezembro de 2004, 
bem como o 1/3 de férias e férias de 2005, 2006, e 
2009.  Dos  documentos  acostados,  observa-se  que  o 
apelante  não  trouxe  aos  autos  qualquer  contraprova 
das  verbas  pleiteadas,  cujo  ônus  lhe  competia  em 
obediência ao que prescreve o art. 333, II do CPC. (TJ-
PB;  AC  060.2009.000.592-1/001;  Terceira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz; 
DJPB 06/05/2013; Pág. 11) 

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  público  municipal. 
Retenção  de  salários  dos  meses  de  setembro  a 
dezembro de 2008 e dezembro de 2009, 13º salários, 
férias  e  terço  constitucional.  Procedência  parcial  do 
pedido.  Apelação  do  município  e  recurso  adesivo  da 
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autora.  Retenção  de  verbas  pela  edilidade. 
Impossibilidade. Desprovimento do apelo. Ausência de 
comprovação  do  gozo  de  férias  ou  requerimento  na 
órbita administrativa. Desnecessidade. Ônus da prova 
da edilidade. Provimento do recurso adesivo. É direito 
líquido e certo de todo servidor público, ativo ou 
inativo, perceber seus proventos pelo exercício do 
cargo desempenhado, nos termos dos artigos 7º, 
X, e 39, § 3º, da Carta Magna, considerando ato 
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção 
injustificada. Desprovimento  do  apelo.  O  direito 
constitucional  às  férias,  acrescidas  de  1/3 
constitucional, não advém do pedido administrativo de 
seu gozo, não seria este o fato constitutivo do direito, 
que  tem  na  própria  norma  constitucional  e 
infraconstitucional  o  seu  fundamento  e  surge, 
concretamente, a cada ano efetivamente laborado pelo 
servidor. É portanto, direito do servidor, que adere ao 
seu patrimônio  jurídico  após o transcurso do período 
aquisitivo.  In casu,  o  ônus da prova,  competia à 
edilidade,  única  que  pode  provar  a  efetiva 
quitação  da  verba  requerida. Assim,  não  tendo  a 
edilidade comprovado fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito da autora, nos termos do art. 333, 
II,  do  CPC,  impõe-se  a  condenação  da  edilidade  ao 
pagamento das férias, acrescidas de 1/3 constitucional, 
referentes aos cinco anos anteriores à propositura da 
ação.  Provimento  do  recurso  adesivo.  (TJ-PB; 
ACRA116.2010.000.119-1/001;  Primeira  Câmara 
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos; 
DJPB 05/04/2013; Pág. 9) [negritei]

Assim,  vê-se  que  o  posicionamento  do  juízo 
monocrático foi correto, porquanto os fatos e elementos apresentados são 
suficientes para se reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do 
correspondente  vencimento  do  mês  de  dezembro  de  2008,  do  13º 
proporcional  (11/12-2008)  e  das  férias  proporcionais  (05/12-2009) 
acrescidas do terço constitucional.

Outrossim, diante dos inúmeros julgados desta Corte 
de Justiça,  bem como súmulas  e  precedentes  do Superior  Tribunal  de 
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Justiça  e,  em  nome  da  celeridade  e  economia  processuais,  deve  ser 
negado seguimento à Remessa Oficial, sendo perfeitamente aplicáveis, na 
hipótese vertente, o disposto no art. 557,  caput, do Código de Processo 
Civil e a Súmula nº 253 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor segue 
transcrito: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, 
alcança o reexame necessário”.

Ante o exposto, com amparo em todos os fundamentos 
expostos  acima,  NEGO  SEGUIMENTO AO  PRESENTE  REEXAME 
NECESSÁRIO, com fundamento no art. 557, caput, do CPC e na Súmula 
nº 253 do STJ, mantendo a sentença combatida nos mesmos termos.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 03 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R E L A T O R 

MSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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