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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000711-19.2014.815.0261.
ORIGEM:  Comarca de Piancó.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Município de Piancó.
ADVOGADO: Maurílio Wellington Fernandes Pereira  (OAB/PB 13.399).
APELADO: Salomão Grangeiro da Silva.
ADVOGADO: Anne Saeger Dardenne (OAB/PB n.º 12.720).

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA. SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
TERÇO  DE  FÉRIAS.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO  DO
MUNICÍPIO.  ARGUIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EM RAZÃO DA INOBSERVÂNCIA DO ART. 183 DO CPC. CONHECIMENTO
DOS  AUTOS  POR  MEIO  DA  PROCURADORIA  JURÍDICA  MUNICIPAL.
APELO  DA  MUNICIPALIDADE.  NULIDADE  SUPRIDA.  REJEIÇÃO.
MÉRITO. VÍNCULO  LABORATIVO  COMPROVADO.  TERÇO  DE  FÉRIAS
DEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS VERBAS
PLEITEADAS.  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO
DIREITO  DO  AUTOR.  ÔNUS  DO  RÉU.  ART.  333,  II,  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO

1. Após o período aquisitivo,  o  adimplemento do terço constitucional  de férias  é
devido independentemente de seu efetivo gozo.

2.  O art.  373,  II,  CPC/15,  estabelece  ser  ônus  do  Réu a  comprovação  quanto  a
existência dos fatos impeditivos do direito do autor.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação
Cível n.º  0000711-19.2014.815.0261, na Ação de Cobrança, em que figuram como
Autor Salomão Granjeiro da Silva e como Réu o Município de Piancó.

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 Apelação, rejeitar a preliminar
de nulidade da Sentença e, no mérito, negar-lhe provimento.

VOTO.

O Município de Piancó interpôs  Apelação contra a Sentença prolatada pelo
Juízo da Vara daquela Comarca, nos autos da Ação de Cobrança em face dele ajuizada
por  Salomão Grangeiro da Silva,  f.  49/52v, que rejeitou a preliminar  de falta de
autenticação dos documentos nela acostados e, no mérito, julgou procedente o pedido,
condenando a Municipalidade ao pagamento dos  terços  de férias  de 2010 a 2013,
acrescido de juros de mora e da correção monetária, a partir da citação, calculados de
modo unificado, pelos índices de remuneração básica da caderneta de poupança, na
forma prevista  no art.  1º-F da Lei  n.º  9.494/1997,  com redação dada  pela  Lei  n.º
11.960/2009, bem como ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de



10% sobre o valor da condenação, deixando de submeter o Julgado ao duplo grau de
jurisdição obrigatória.

Em suas razões, f.58/65, o Município, ora Apelante, arguiu a preliminar de
nulidade da Sentença, alegando não ter sido intimado de forma pessoal,  conforme
preceitua o art. 183 do CPC1 e, no mérito, alegou que o Apelado não comprovou a
inadimplência da Administração Municipal em relação às verbas guerreadas, sob o
argumento de que cabe ao Autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, não se
aplicando,  no  seu  dizer,  a  inversão  do  ônus  da  prova  por  entender  que  não  há
incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso em análise.

Afirmou que o Apelado não comprovou o gozo das férias dos anos de 2010 a
2013, pressuposto básico, no seu entender, para a obtenção dos terços respectivos,
requereu, em caso de manutenção da Sentença, a necessidade de determinação dos
descontos previdenciários e do imposto de renda sobre o valor da condenação, bem
como a minoração dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme Certidão de f.68.

Desnecessária  a  intervenção  Ministerial  no  feito,  por  não  se  configurarem
quaisquer das hipóteses do art. 178, I a III do Código de Processo Civil de 2015. 

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Apelação.

No que se refere a arguição do Município/Apelante de nulidade da Sentença
em razão da ausência de intimação pessoal, verifica-se que a Edilidade tomou ciência
da Decisão por meio de sua Procuradoria Jurídica, consoante Certidão de f. 56, além
da  apresentação  de  Recurso  Apelatório,  f.  58/65,  pelo  que  rejeito  a  preliminar
suscitada.

Infere-se  dos  documentos  de  f.12/13,  que  o  Autor  é  servidor  efetivo  do
Município de Piancó, exercendo suas funções junto à Secretaria Municipal de Saúde,
desde março de 2009, pelo que pleiteia o pagamento dos terços constitucionais de
férias relativo aos anos de 2010 a 2013. 

O  Juízo  de  primeiro  grau,  acolhendo  a  tese  autoral,  condenou  o  Réu  ao
pagamento das verbas requeridas na inicial.

Passo ao mérito.

As férias, acrescidas do respectivo terço, segundo o entendimento sufragado no
RE  nº  570.908/RN2,  que  teve  repercussão  geral  reconhecida,  são  direitos

1 Art.  183.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal,  os  Municípios  e  suas  respectivas  autarquias  e
fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais,
cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.
§ 1o A intimação pessoal far-se-á por carga, remessa ou meio eletrônico.
2 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



constitucionalmente assegurados aos servidores, após o lapso de doze meses laborado,
de forma que havendo omissão, por parte da edilidade, em conceder sua fruição e o
pagamento do respectivo terço, no momento oportuno, o adimplemento do referido
direito é medida que se impõe, independente do efetivo gozo.

Entende, ainda, este Tribunal de Justiça3 que, em se tratando de documentos
correspondentes ao pagamento de servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a
efetiva quitação da verba pleiteada, ou então, fazer prova de que o funcionário não faz
jus  ao  direito  reclamado,  porquanto  cabe-lhe  o  ônus  de  trazer  aos  autos  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.

No caso, caberia ao Réu a prova de que houve o devido adimplemento do terço
constitucional de férias, porém, a Edilidade se limitou a afirmar que caberia ao Autor
provar a constituição do seu direito, razão pela qual deve ser mantida a condenação do
Município ao pagamento das verbas requestadas na Exordial.

O desconto de contribuição previdenciária e de imposto de renda sobre o valor

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-045
11/03/2010, publicado em 12/03/2010). 

3 REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE  COBRANÇA.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.  REJEIÇÃO.  SERVIDORA MUNICIPAL.  SALÁRIOS
ATRASADOS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS  DO  ENTE
MUNICIPAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
INCIDÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO AOS RECURSOS. -  Verificando-se que o pedido e a  respectiva fundamentação se
encontram perfeitamente delineados a partir da construção fática que, além de ser simples, restou clara
na exposição da exordial, não há que se falar em vício que torne inepta a petição inicial apresentada pela
autora, não havendo sequer que se cogitar a impossibilidade jurídica do pedido. - A remuneração, assim
como 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, seja ele 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. [...]. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00020960220148150261,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 25-11-2015) 

REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SALÁRIOS
ATRASADOS E TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
DAS  VERBAS.  ÔNUS  DA EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  333,  II,  CPC.  MATÉRIA
PACÍFICA NO STF.  REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS E  A
CORREÇÃO MONETÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB. ART. 557, § 1º-A, DO
CPC. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA NECESSÁRIA. - 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.  "A  Constituição  Federal  prevê,
expressamente, o direito ao gozo de férias a o acréscimo pecuniário respectivo a todos os servidores
públicos, sejam eles efetivos ou comissionados (CF, art. 7º, XVII, e art. 39, § 3º)"1. - 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/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025958320148150261, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES DA SILVA , j. em 25-11-2015)



da condenação já  são consectários lógicos de qualquer pagamento da Administração
Pública a seus servidores, devendo ser calculados quando da liquidação de sentença.

Em relação aos honorários advocatícios, considerando o trabalho desempenhado
pelo advogado do Autor, com a elaboração da inicial e a apresentação de Contestação, e
a  não  complexidade da  causa,  tem-se que o percentual  dos  10% fixados pelo Juízo
revela-se condizente com o caso. 

Posto isso,  conhecida a Apelação e rejeitada a preliminar de nulidade da
Sentença, no mérito, nego-lhe provimento.

É o voto. 

Presidi  o  julgamento  realizado  na  Sessão  Ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de ABRIL de 2018,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, os
Excelentíssimos  Desembargadores  João  Alves  da  Silva  e  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho. Presente à sessão a Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene
Nicolau Faustino Gomes. 

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


