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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL. RETENÇÃO  DE  VERBA
REMUNERATÓRIA.  TERÇO  DE  FÉRIAS.
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  E  DE
REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO.
DESNECESSIDADE. PRECEDENTE DO SUPREMO
TRIBUNAL  FEDERAL.  REPERCUSSÃO  GERAL
RECONHECIDA.  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE.  PAGAMENTO  NÃO
DEMONSTRADO.  ÔNUS  DO  ENTE  PÚBLICO.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  II,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  INTENTO  DE  MINORAÇÃO.
DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA DO
JUIZ. OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DO ART. 85,
§3º,  I,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
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PROPORCIONALIDADE DO VALOR ARBITRADO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

- De acordo com o entendimento sufragado no RE nº
570.908/RN, que teve repercussão geral reconhecida,
o pagamento do terço constitucional não depende de
requerimento administrativo e  do efetivo gozo das
férias, tratando-se de direito do servidor que adere
ao  seu  patrimônio  jurídico,  após  o  transcurso  do
período aquisitivo.

-  O  percebimento  do  terço  de  férias,  convém
mencionar que constitui direito constitucionalmente
assegurado ao servidor, sendo vedada sua retenção,
pelo  que  não  tendo  o  Município  demonstrado  o
efetivo  pagamento  da  referida  verba,  o
adimplemento é que medida que se impõe.

- É obrigação do ente público comprovar que todas
as remunerações foram pagas aos seus servidores, na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço  alegada,  por  dispor  a
Administração  de  plenas  condições  para  tal  fim,
sendo natural, em caso de ação de cobrança ajuizada
por servidor, a inversão do ônus probatório.

-  Os  honorários  advocatícios  devem  ser  fixados
consoante apreciação equitativa do Juiz, levando em
consideração o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço, atendendo o disposto no art. 85, §3º, I, do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  bem  como  aos
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critérios estabelecidos nos incisos de I  a IV,  §2º do
precitado art. 85.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

Mabelly Costa Dutra de Souza ajuizou a presente
Ação de Ordinária de Cobrança, em face do  Município de Igaracy,  alegando ser
servidora  pública  municipal,  nomeada  em 02  de  abril  de  2007,  para  o  cargo  de
Professor da Educação Básica, todavia, inobstante ter laborado regularmente, deixou
de perceber o terço de férias, garantido constitucionalmente, nos últimos 05 (cinco)
anos.

Contestação ofertada pelo Município de Igaracy, fls.
16/17,  no  qual  refutou  os  termos  da  exordial,  postulando,  por  fim,  a  total
improcedência do pedido, não havendo impugnação, consoante atesta a certidão de
fl. 74.

Termo de audiência, fl. 96.

A Juíza  a  quo,  fls.  100/103V, julgou  procedente  a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

(…)  JULGO  PROCEDENTE e,  em  consequência,
condeno  o  réu MUNICÍPIO  DE  PIANCÓ-PB a
pagar  ao  promovente  devidamente  qualificado
nestes  autos,  as  verbas,  correspondente  ao  1/3  de
férias dos anos de 2011 e 2012,  incidindo juros de
mora e a correção monetária, a partir da citação (art.
219 do CPC),  calculados de modo unificado,  pelos
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índices  de  remuneração  básica  da  caderneta  de
poupança, na forma prevista no art. 1°-F da Lei n°.
9.494/1997 com redação dada pela Lei n°. 11.960/2009
(em  que  pese  ter  havido  a  declaração  de
inconstitucionalidade  por  arrastamento  do
dispositivo,  ainda  não  houve  a  modulação  dos
efeitos).
Fazenda  Pública  isenta  de  custas  (art.  29,  do
Regimento de Custas).
Condeno,  ainda,  o  promovido ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  conforme disposto  no  art.
20,  §  3º,  do  CPC,  no  percentual  de  10%  (dez  por
cento) sobre o valor da condenação.

Inconformado,  o  Município  de  Igaracy  interpôs
APELAÇÃO,  fls.  107/115,  postulando  a  reforma  da  decisão  vergastada,  sob  a
alegação  de  que  o  Tribunal  de  Contas  do  Estado  da  Paraíba  apresentou
demonstrativo de comprovação dos pagamentos dos terços de férias de 2011 e 2012.
Aduz, ainda, que a parte autora não trouxe aos autos documentos que constituíssem
instrumentos  hábeis  a  comprovar  a  prestação  de  seu  labor  e  que  o  Município
comprovou  o  pagamento  das  verbas  requeridas.  Por  fim,  acaso  mantida  a
condenação, pugna pela minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões  ofertadas  pela  parte  autora,  fls.
119/122.

Feito não remetido ao  Ministério Público,  tendo-se
em vista a não subsunção do caso em quaisquer das hipóteses, nas quais esse Órgão,
por  seus  representantes,  deva  intervir  como  fiscal  da  ordem  jurídica;
consubstanciado, ainda, no art. 169, §1º, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.
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VOTO

Da análise do feito, vislumbro que o vínculo jurídico
existente  entre  a  servidora  e  a  Administração  é  de  natureza  estatutária,  fl.  09,
estando, portanto, submetida a regime próprio do ente municipal para o qual labora.

Partindo  dessas  assertivas,  percebo  que  a
demandante  colacionou  documentação  suficiente,  a  fim  de  corroborar  o  então
vínculo jurídico-administrativo entre os litigantes, motivo pelo qual a Edilidade, ao
diligenciar nos seus arquivos, deveria ter encartado documentos hábeis, capazes de
comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da
parte autora em receber as quantias pleiteadas na exordial. 

Avançando no exame do terço de férias, é cediço que
a  Constituição  Federal,  em  seu  art.  39,  §3º,  estende  aos  servidores,  os  direitos
constitucionais assegurados no art.  7º, dentre os quais o direito ao gozo de férias
anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 (um terço) excedente ao salário normal.

Há,  inclusive,  entendimento  sumulado  desta  Corte
julgadora a respeito do tema:

Súmula nº 31 - É direito do servidor público o gozo
de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um
terço a mais do que o salário normal.

Ademais,  o  Supremo  Tribunal  Federal,  em
julgamento  de  Recurso  Extraordinário  nº  570.908/RN,  que  teve  repercussão  geral
reconhecida, decidiu que o pagamento do terço constitucional de férias não depende
do efetivo gozo desse direito, cuja ementa transcrevo abaixo:

DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
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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.  (RE  570908,  Relator(a):  Min.  CÁRMEN
LÚCIA,  Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/09/2009,
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG
11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-
04  PP-00872  RJTJRS v.  46,  n.  279,  2011,  p.  29-33)  -
negritei.

Em  diversas  oportunidades,  acerca  do  tema
referente ao percebimento do terço constitucional de férias, independentemente de
comprovação  de  requerimento  administrativo  ou  de  efetivo  gozo,  foi  seguido
idêntico posicionamento por esta Corte de Justiça, a exemplo destes julgados: AC e
RO  nº  024.2011.001290-3/001;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João
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Alves da Silva; DJPB 12/09/2013; AC e RO nº 018.2010.000306-2/001; Primeira Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Leandro  dos  Santos;  DJPB  10/09/2013;  RO  nº
018.2009.001962-3/001;  Primeira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos
Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013.

Portanto,  mesmo  na  ausência  de  requerimento
administrativo da servidora e independente do efetivo gozo do período de descanso
remuneratório, o terço de férias é direito previsto na Constituição Federal, porquanto
havendo omissão, por parte da Edilidade, em efetuar o seu pagamento, no momento
oportuno, ou seja, após o lapso de doze meses laborado, o adimplemento do referido
direito  é  medida  que  se  impõe,  para  se  evitar  o  locupletamento  indevido  da
Administração  Pública,  pois,  caso  contrário, ocasionaria  dupla  penalização  à
servidora, posto que lhe seria negada a fruição das férias, a fim de preservar sua
saúde, bem como o acréscimo financeiro advindo da concessão do referido benefício.

Por  outro  lado,  percebe-se  que  o  ponto  central  da
insurgência do apelante reside em aduzir que o Tribunal de Contas do Estado da
Paraíba apresentou demonstrativo de comprovação dos pagamentos dos terços de
férias dos anos de 2011 e 2012 e que a parte autora não demonstrou, suficientemente,
os fatos articulados na inicial, inobservando, por conseguinte, os preceitos do art. 373,
I e II, do Código de Processo Civil .

Nesse passo, entendo que a matéria posta a desate
não carece de maiores digressões, pois, como cediço, é obrigação da municipalidade
comprovar o pagamento de todas as remunerações aos seus servidores,  na forma
consagrada pela lei. 

Na  hipótese  dos  autos,  a  apelada  acostou
documentação demonstrando o vínculo jurídico existente entre as partes, fls. 09/13,
cabendo  à  Administração  Pública  proceder  com  a  comprovação  de  ausência  de
prestação de serviços, tendo-se em vista ser incumbência sua, por se tratar de fato
extintivo do direito.

No tocante ao argumento sustentado pelo Município
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de  Igaracy  de  que  ficou  demonstrado  o  referido  pagamento,  por  meio  do
demonstrativo do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, tenho que a sua simples
afirmação, destituída de comprovação suficiente, carece de acolhimento, pois sequer
teve o cuidado de juntar ao processo o referido documento.

Com  efeito,  a  documentação  coligida  ao  processo
não demonstra o pagamento alegado, de forma satisfatória, e, ainda assim, deve ser
ressaltado  que os  aludidos  documentos  são  produzidos  unilateralmente,  ou seja,
representam mero lançamento de informações pela Administração Pública.

Nessa  seara,  o  apelante  não  se  desincumbiu  do
encargo de desconstituir o alegado pela autora, nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil, que assim dispõe:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II –  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor -
grifei.

A  propósito,  calha  transcrever  alguns  julgados
perfilhados na jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  REMUNERAÇÃO  RETIDA.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  APELAÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  INADIMPLEMENTO.
FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU
EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DO
RÉU.  APRESENTAÇÃO  DAS  FICHAS
FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS  INSUFICIENTES
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PARA  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.
ART. 373, II, DO CPC/2015. PAGAMENTO DEVIDO.
REMESSA  NECESSÁRIA.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
SÚMULA  Nº  490,  STJ.  CONHECIMENTO  DE
OFÍCIO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO. 1. A ficha financeira, por si só,
não  é  o  bastante  para  a  devida  comprovação  do
pagamento, porquanto representa mero lançamento
unilateral  de  informações  nos  assentamentos
funcionais do servidor. 2. É ônus do município, nos
termos  do  art.  373,  II,  do  código  de  processo
civil/2015, provar, cabalmente, o pagamento integral
de verba pleiteada por servidor público que logrou
demonstrar  seu  vínculo  jurídico  com  a  edilidade.
(TJPB; APL 0000213-90.2013.815.0831; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de
Oliveira; DJPB 24/10/2016; Pág. 16).

E,

APELAÇÃO.  SERVIDOR.  SALÁRIO  RETIDO.
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  DA VERBA
PLEITEADA.  INEXISTÊNCIA.  ÔNUS  DO
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO  ART. 333, II,  DO
CPC.  DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  Cabe  ao
município  demonstrar  que  houve  o  efetivo
pagamento  de  seus  funcionários  ou,  então,  fazer
prova  de  que  não  houve  a  prestação  do  serviço,
porquanto,  tal  ônus  lhe  pertence,  não  se  podendo
exigir  que  o  servidor  faça  prova  negativa  do
pagamento  pela  municipalidade.  (TJPB;  AC
032.2010.000801-3/001; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 12/04/2011; Pág. 6) - grifei.

Dessa forma, assevera-se inexistir nos autos qualquer
prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  apelada,
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correspondente às verbas pleiteadas, ônus processual legalmente previsto, devendo,
pois, o adimplemento ser suportado pelo demandado.

Por oportuno, insta salientar que Nelson Nery Júnior
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua
defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce
para o mesmo o ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse,
vejamos:

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.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).

Vê-se, portanto, que a sentença bem aplicou os fatos e
sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Finalmente,  não assiste razão ao recorrente quando
pugna pela minoração dos honorários advocatícios, pois, de acordo com os critérios
estabelecidos  nos  incisos  de  I  a  IV  do §2º,  art.  85,  do  Código  Processual  Civil
Brasileiro,  deve-se levar  em consideração o grau de zelo  profissional,  o  lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Logo, resta razoável a fixação, pelo Juízo de origem,
dos honorários advocatícios  no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, principalmente, quando se leva em consideração que a Carta Suprema,
em  seu  art.  170,  prevê  a  valorização  do  trabalho,  dispondo  no  art.  133,  que  o
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advogado é essencial à administração da Justiça. 

Ademais, tendo em vista que os pleitos carreados na
exordial  foram acolhidos  em sua  totalidade,  não  há  como acolher  a  alegação  de
aplicabilidade da sucumbência recíproca, por não ser cabível na hipótese em testilha.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento,  o  Desembargador  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira,  com voto.  Participaram, ainda,  os Desembargadores
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Marilene  de  Lima  Campos  de
Carvalho, Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 03 de abril de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Desembargador

Relator
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