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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. 
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA 
MUNICIPAL.   CARGO  COMISSIONADO.  VERBAS 
SALÁRIAIS.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO  E 
FÉRIAS.  DIREITO  ASSEGURADO 
CONSTITUCIONALMENTE À  PERCEPÇÃO  DAS 
VERBAS. SEGUIMENTO NEGADO.

- Aos comissionados,  aplicam-se  as  regras  do 
art. 39, § 3º, da Constituição Federal, que reconhece 
aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 
no art.  7º,  incisos  IV  (salário  mínimo),  VIII  (décimo 
terceiro salário), XVII (férias), entre outros.

- Levando-se  em  conta  que  a  alegação  de 
pagamento  de  verbas  trabalhistas  representa  fato 
extintivo de direito, compete ao empregador produzir 
provas capazes de elidir a presunção de veracidade 
existente  em  favor  dos  servidores,  que  buscam  o 
recebimento  das  verbas  salariais  não  pagas. 
Inteligência  do  art.333,  II,  do  Código  de  Processo 
Civil.

- É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor 
público,  ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos 
pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos 
do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,  considerado  ato 
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção 
injustificada. 

Vistos etc.
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Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível,  esta 

interposta pelo Município de Alagoa Grande, inconformado com a sentença de 

fls. 54/55, que julgou procedente o pedido formulado por Mariselma Valcacio da 

Silva Paiva nos autos de Ação de Cobrança de verbas laborais.

Na  sentença,  o  Município  foi  condenado  ao  pagamento  do 

décimo terceiro salário de 2009 este proporcional e 2010, 2011 e 2012; além 

das  férias  +  1/3,  referente  ao  período  aquisitivo  de  2009/2010;  2010/1011; 

2011/2012 e 2012/2013. 

Nas razões recursais, sustentou o Apelante que a parte autora 

não fez prova dos direitos postulados e que as fichas financeiras comprovam o 

pagamento das referidas verbas.  Por fim,  pugnou pelo provimento recursal, 

para  que  sejam  julgados  totalmente  improcedentes  os  pedidos  autorais 

(fls.57/62).

Contrarrazões apresentadas às fls. 65/67.

Parecer  da  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  74/76,  deixou de 

opinar  no  mérito  por  não  vislumbrar  na  matéria  justificativa  para  sua 

intervenção.

É relatório. 

DECIDO

Inicialmente,  a  matéria  aqui  tratada  comporta  a  análise 

meritória monocrática, na forma permissiva do art. 557,  caput,  do CPC, com 

base em jurisprudência desta Corte, bem como de Tribunal Superior.

Pois  bem.  Destaque-se,  de  imediato,  que  se aplicam  aos 

servidores ocupantes de cargos comissionados as regras do art. 39, § 3º, da 

Constituição  Federal,  que  reconhece  aos  servidores  ocupantes  de  cargo 

público o disposto no art. 7º, incisos IV (salário mínimo), VIII (décimo terceiro 

salário), XVII (férias), entre outros.
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Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

TJPB: “COBRANÇA. Servidor Público Municipal.  Cargo 
comissionado.  Exoneração.  Verbas  salariais.  Retenção 
Injustificada. Comprovação. Obrigação impostergável do 
Poder  Público.  Procedência  parcial  da  demanda. 
Apelação Cível. Desprovimento do recurso. “É direito do 
servidor  público  o  gozo  de  férias  anuais  remuneradas 
com,  pelo  menos,  um  terço  a  mais  do  que  o  salário 
normal” (Súmula 31 do TJPB).  O ex-servidor que não 
gozou  férias  à  época  do  exercício  do  cargo 
comissionado faz jus à percepção das verbas mesmo 
após  sua  exoneração.” (Ap.  Cível  001.2005.002.502-
0/001 – 4ª Câmara Cível – Rel. Des. Antônio de Pádua 
Lima Montenegro – DJ 11/02/2006) – Grifei.

TJMG: “SERVIDOR PÚBLICO - CARGO EM COMISSÃO 
-  EXONERAÇÃO -  AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS 
PARCIALMENTE  DEVIDAS.  Correta  a  decisão  que 
condena  o  Município  ao  pagamento  dos  valores 
referentes  às  férias  proporcionais  reclamados  por 
servidor público exonerado.  sentença confirmada em 
reexame  necessário,  prejudicados  os  recursos 
voluntários.”  (RO  e  AC  nº  1.0702.03.061159-5/001(1). 
Relator:  Desembargador  Kildare  Carvalho.  J.  em 
01/09/2005).

Por conseguinte,  tenho que é direito  líquido e certo  de todo 

servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do 

cargo  desempenhado,  nos  termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna, 

considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

 

É  bom  dizer  que  salários  são  retribuições  pagas  aos 

empregados  pelos  trabalhos  prestados.  Constituem,  portanto,  verba  de 

natureza  alimentar,  indispensável  à  sobrevivência  de  quem  os  aufere.  Daí 

porque,  impõe-se  o  pagamento  em  dia  determinado,  possibilitando  sua 

utilização  nos  moldes  do  art.  7º,  IV,  da  Constituição  Federal  (moradia, 

alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário,  higiene,  transporte  e 

previdência social).

Nesse sentido:

TJPB:  APELAÇÃO CÍVEL DA PROMOVENTE. AGENTE 
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE 
PATOS.TERÇO  CONSTITUCIONAL.  ADIMPLEMENTO 
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NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA EDILIDADE. PARCELA 
ILEGALMENTE  RETIDA.  DIREITO  ASSEGURADO 
CONSTITUCIONALMENTE.  ADICIONAL  DE 
INSALUBRIDADE.  PAGAMENTO  RETROATIVO. 
IMPOSSIBILIDADE.  VINCULAÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA 
LEGALIDADE.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE 
JUSTIÇA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. É direito 
líquido  e  certo  de  todo  servidor  público  perceber  seu 
salário pelo exercício do cargo desempenhado, décimo 
terceiro e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos,  um terço a mais do que o salário  normal,  nos 
termos  do  artigo  7º,  VIII,  X,  XVII,  da  Carta  Magna, 
considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de 
retenção  injustificada.  Levando-se  em  conta  que  a 
alegação  de  pagamento  de  verbas  trabalhistas 
representa  fato  extintivo  de  direito,  compete  ao 
empregador  produzir  provas  capazes  de  elidir  a 
presunção  de  veracidade  existente  em  favor  dos 
servidores,  que  buscam  o  recebimento  das  verbas 
salariais não pagas. Inteligência do art. 333, II do Código 
de Processo Civil. Não logrando êxito, a municipalidade, 
em  comprovar  a  sua  adimplência,  é  de  se  considerar 
devido o  pagamento da verba salarial  a  que faz jus  o 
servidor. Precedentes desta Corte de Justiça. REMESSA 
NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  DA  EDILIDADE. 
AGENTE COMUNITÁRIO  DE SAÚDE.  MUNICÍPIO  DE 
PATOS.  COBRANÇA  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00044457620128150251  -  Órgão  (1ª  Câmara 
Especializada  Cível)  -  Relator  DES  JOSE  RICARDO 
PORTO - j. em 22-07-2014 

“SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  Salário  retido 
injustificadamente.  Obrigação  impostergável  do  Poder 
Público.  Mandado  de  Segurança.  Prestação  atual. 
Concessão.  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível. 
Desprovimento.  Constitui  direito  líquido  e  certo  de 
todo  servidor  público  receber  os  vencimentos  que 
lhes são devidos pelo exercício do cargo para o qual 
foi nomeado. Atrasando, suspendendo ou retendo o 
pagamento de tais verbas, sem motivos ponderáveis, 
comete  o  Prefeito  Municipal,  inquestionavelmente, 
ato abusivo e ilegal, impondo-se conceder a segurança 
à Ação Mandamental. O Mandado de Segurança alcança 
as prestações atuais e futuras.” (Remessa ‘Ex Officio’ e 
Apelação  Cível  nº  2004.010689-5 
(Julgamento:29/03/2005 – DJ: 05/04/2005). (Grifei)

Ademais, como é de sabença comum, é ônus do Ente Público 

comprovar que pagou a verba salarial a seu servidor, eis que a alegação de 

pagamento representa fato extintivo, cuja prova compete ao réu, à luz do que 

determina o art. 333, II, do CPC.

Dessa  forma,  o  Município  de  Alagoa  Grande  não  alcançou 
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fazer  a  prova  do  pagamento  das  verbas  salariais  pleiteadas  pela  Autora, 

acabando por gerar a procedência do pleito respectivo, visto que, tratando a 

questão  de  pagamento  de  décimo  terceiro  salário  e  férias,  caberia  àquele 

comprovar que os solveu, pois, ao reverso, subtende-se que não agiu da forma 

devida.

Apropriado  ao  tema  é  a  lição  do  eminente  processualista 

Nelson Nery Júnior, in “Código de Processo Comentado”, 6ª ed., p. 696: “O 

ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao juiz, quando 

da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que tinha o ônus 

da prova e dele não se desincumbiu”. 

Sobre o tema:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA  –  SERVIDOR  PÚBLICO  – 
PARCELAS REMUNERATÓRIAS – LEGALIDADE – Se 
não se desincumbiu o réu de provar o fato extintivo ou 
modificativo  do  direito  da  autora,  é  de  se  reconhecer 
como  não  efetivado  o  pagamento  das  parcelas 
remuneratórias  reclamadas.  (TJMG  –  APCV 
000.316.119-7/00  –  2ª  C.Cív.  –  Rel.  Des.  Francisco 
Figueiredo – J. 20.05.2003)

“PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 
COBRANÇA  –  MUNICIPALIDADE  –  REVELIA  – 
POSSIBILIDADE  –  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS  DO 
VICE-PREFEITO  –  NÃO  COMPROVAÇÃO  – 
PAGAMENTO DEVIDO – 1 – A falta de contestação da 
Fazenda  Pública,  também enseja  os  efeitos  da  revelia 
quanto à matéria de fato. 2 – Na ação de cobrança, cabe 
ao município provar que os salários do vice-prefeito foram 
devidamente pagos, vez que o ônus da prova incube ao 
réu no tocante ao fato extintivo do direito do autor (art. 
333, II, CPC). 3 – Apelo improvido. Unanimidade.” (TJMA 
–  AC 003602-2002  –  (44.200/2003)  –  2ª  C.Cív.  –  Rel. 
Des. Raimundo Freire Cutrim – J. 22.04.2003).

Dessa forma, não merece reparo a decisão que condenou o 

Município  a  pagar  a  Apelada:   décimo  terceiro  salário  de  2009  este 

proporcional e 2010, 2011 e 2012; além das férias + 1/3 referente ao período 

aquisitivo de 2009/2010; 2010/1011; 2011/2012 e 2012/2013.

Ante  ao  exposto,   NEGO  SEGUIMENTO  A  REMESSA 
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NECESSÁRIA E  AO  APELO,  mantendo a  sentença  recorrida  em todos 
seus termos.

Publique-se. Intimações necessárias.

João Pessoa,  ___ de agosto de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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