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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
SENTENÇA QUE CONDENOU O MUNICÍPIO AO 
PAGAMENTO  DO  TERÇO  DE  FÉRIAS  E 
QUINQUÊNIOS.ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. 
ART.333, II, DO CPC. DESPROVIMENTO.

– O pagamento do  terço de férias ao servidor 
público tem sustentação nos arts. 7º, inciso XVII, e 
39, § 3º, da Constituição Federal e 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.

– O  Adicional  por  Tempo  de  Serviço  está 
previsto  no  art.51,  XVI,  da  Lei  Orgânica  Municipal 
(fl.42)  e  não  se  confunde  com  a  progressão 
funcional.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da 
Paraíba,  por  unanimidade,  em  DESPROVER a  Apelação  e  a  Remessa 



Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001619-98.2009.815.0181

Necessária, nos termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 
184.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e,  de  Apelação  Cível 

interposta pelo  Município de Guarabira contra a sentença prolatada pelo Juiz 

da 4ª Vara  desta Comarca, que julgou procedente, em parte, o pedido autoral 

e condenou a Edilidade ao pagamento do Adicional por Tempo de Serviço no 

percentual  de  7% do  vencimento  básico  da  Autora  e  dos  terços  de  férias 

requeridos na inicial.

Na Apelação de fls.157/162, o Município alega que o terço de 

férias só é devido para quem provar o efetivo gozo e que a Promovente sequer 

provou ter requerido férias.

Alega que se aplica aos servidores municipais o Estatuto dos 

Servidores do Estado da Paraíba e que este não contempla os quinquênios.

Requereu,  assim, a  reforma da sentença e a improcedência 

dos pedidos iniciais.

Contrarrazões de fls.166/171.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não 

vislumbrou necessidade de intervenção ministerial (fls.176/178).

É o relatório.

VOTO

A sentença não merece reformas.

O Município alega que o terço de férias só é devido para quem 

provar o efetivo gozo, não tendo a Promovente sequer requerido férias.
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Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001619-98.2009.815.0181

O  pagamento  do  terço de férias ao servidor público tem 

sustentação nos arts. 7º, inciso XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal e 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. 

Outrossim, é dever do Município provar o efetivo pagamento 

das remunerações cobradas, pois sobre ele recai o ônus de demonstrar fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do disposto no 

art. 333, inciso II, do CPC. 

Não se desincumbindo deste ônus, resta devido o pagamento 

das verbas, posto que são de natureza alimentar.

Por  fim,  aduz  a  Edilidade  que  se  aplica  aos  servidores 

municipais o Estatuto dos Servidores do Estado da Paraíba e que este não 

contempla os quinquênios.

Entretanto,  como  bem  observou  o  magistrado  singular,  o 

Adicional por Tempo de Serviço está previsto no art.51, XVI, da Lei Orgânica 

Municipal (fl.42) e não se confunde com a progressão funcional.

Diante  de  todos  os  fundamentos  expostos,  desprovejo a 
Apelação Cível e Remessa Necessária, mantendo a sentença em todos os 
seus termos.

É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor Desembargador 
Marcos Cavalcanti  de Albuquerque. Participaram do julgamento, além do 
Relator, Excelentíssimo Senhor Desembargador  Leandro dos Santos, os 
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de 
Albuquerque e José Ricardo Porto.
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Apelação Cível e Remessa Necessária nº 0001619-98.2009.815.0181

Presente  à  sessão  a  douta  representante  do  Ministério 
Público,  Dra.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo.  Procuradora  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, 11 de dezembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
  Relator
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