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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE 
COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS À DISPOSIÇÃO 
DO  ESTADO.  DEVOLUÇÃO  À  MUNICIPALIDADE 
PUBLICADA.  INÉRCIA.  DIAS  NÃO  TRABALHADOS. 
REMUNERAÇÃO DEVIDA A PARTIR DO DIA EM QUE 
SE APRESENTAM. IRRELEVÂNCIA DO PRIMEIRO DIA 
DE  TRABALHO.  REMUNERAÇÃO  PROPORCIONAL 
AOS  DIAS  TRABALHADOS.  TERCEIRO  APELANTE 
QUE  NÃO  COMPROVOU.  ÔNUS  QUE  LHE 
COMPETIA. PROVIMENTO PARCIAL.

− Toda força de trabalho deve ser remunerada, a fim 
de  não  configurar  enriquecimento  sem  causa  à 
Administração Pública. 

− O servidor somente faz jus às verbas referentes ao 
período de trabalho devidamente comprovado nos autos.

− O servidor público que permanece inerte ao ato de 
publicação de sua devolução, não faz jus à remuneração 
integral do mês, mas proporcional aos dias trabalhados.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
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Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em DAR 
PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Apelação Cível interposta por  Júlia Michel 
Habib El Khoury, Marlene Eliane da Costa Souza e Paulo César de Almeida 
Moura contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da 
Comarca de Campina Grande, fls. 53/54, que, nos autos da Ação de Cobrança 
de 1/3 de férias  em atraso por eles  ajuizada em desfavor do  Município de 
Campina  Grande,  julgou  improcedente  o  pedido  inicial,  por  entender  que 
“não ocorreu qualquer ilegalidade nos descontos efetuados, uma vez que no 
período  de  solução  e  encaminhamento  os  dias  não  foram  efetivamente 
trabalhados”.

Nas razões recursais, fls. 58/64, os apelantes afirmam que 
são  concursados  do  Município  de  Campina  Grande  /PB,  no  entanto,  após 
permuta, ficaram à disposição do Estado da Paraíba até o dia 03 de janeiro de 
2011,  quando foram devolvidos ao Município.

Alegam  que  tomaram  conhecimento  da  devolução 
através  da  televisão,  razão  pela  qual  somente  se  apresentaram  à 
municipalidade  em  10  de  janeiro  de  2011  e  que,  embora  só  tenham  sido 
encaminhados ao início do labor posteriormente, foram prejudicados em sua 
remuneração.

Argumentam que o pagamento do salário  integral  tem 
caráter  nitidamente  alimentar,  sendo  inequívoco  o  direito  a  receberem  os 
valores a que fazem jus, com sua respectiva correção monetária.

Asseveram ser descabido “o desconto de verba alimentar 
em  situação  que  os  autores  não  deram  causa”,  notadamente  quando  foi  a 
própria  municipalidade  quem  deu  o  direito  de  somente  começarem  os 
trabalhos em 01.02.2011, não havendo que se falar em redução salarial.

Por fim, pugnam pelo provimento do recurso, a fim de 
que a ação seja julgada procedente.

Contrarrazões, fls. 67/70, na qual o recorrido ratificou os 
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termos da contestação, requerendo o desprovimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exmo. 
Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, entende não ser o caso de 
manifestação meritória, fls. 77/78. 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Extrai-se  dos  autos  que  Júlia  Michel  Habib  El  Khoury, 
Marlene Eliane da Costa Souza e Paulo César de Almeida Moura ajuizaram a 
presente  demanda  contra  o  Município  de  Campina  Grande,  objetivando 
receber o salário integral referente ao mês de janeiro de 2011.

Afirmaram ser concursados daquele Município, desde: 
- Julia Michel – 25.07.1985, fl. 14;
- Marlene Eliane – 01.04.1987, fl.13; 
- Paulo César – 12.11.1984, fl. 25.

Alegaram que, após a realização de um convênio entre o 
Estado da Paraíba e o Município de Campina Grande, ficaram à disposição 
daquele,  situação que perdurou até o dia 03 de janeiro de 2011, quando foi 
publicada suas devoluções no Diário Oficial.

Narraram  que  somente  tiveram  conhecimento  das 
devoluções no dia 10 de janeiro  de 2011, através da televisão, ocasião em Júlia 
Michel e Marlene Eliane se apresentaram à prefeitura municipal, consoante se 
vê às fls. 11 e 19.

Sustentaram,  entretanto,  que  após  se  apresentarem,  o 
próprio ente municipal determinou que só deveriam começar a trabalhar no 
dia 01.02.2011, não havendo porque serem prejudicados em sua remuneração 
relativa ao mês de janeiro.

Como  cediço,  toda  força  de  trabalho  deve  ser 
remunerada,  a  fim  de  não  configurar  enriquecimento  sem  causa  à 
Administração Pública. 
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Na  hipótese,  resta  incontroverso  que  a  devolução  dos 
apelantes  foi  publicada  no  dia  03  de  janeiro  de  2011.  Assim,  os  dias  que 
sucederam este ato, sem que os respectivos servidores tenham se apresentado 
não são considerados dias trabalhados, não sendo possível remuneração em 
decorrência deles.

Por outro lado, a partir do dia em que se apresentaram à 
prefeitura  municipal  de  Campina  Grande,  faziam  jus  à  respectiva 
remuneração, descontado apenas o período entre a publicação da devolução e 
a apresentação.

No  caso  dos  autos,  entretanto,  verifico  que  apenas  as 
apelantes Júlia Michel e Marlene Eliane comprovaram sua apresentação no dia 
10 de janeiro de 2011 à prefeitura municipal de Campina Grande, fls. 11 e 19, 
razão pela qual somente elas fazem jus à remuneração habitual referente ao 
mês de janeiro de 2011, excluído o período do dia 04 ao dia 09, quando já tinha 
sido publicado o ato, mas elas não tinham se apresentado.

Quanto ao apelante Paulo César, este apenas comprovou 
que se apresentou no dia 24.01.2011, fl. 29, e que o início de suas atividades 
laborais se deu a partir do dia 01 de fevereiro, mas não trouxe aos autos prova 
de  que  teria  se  apresentado  antes,  ônus  que  lhe  incumbia,  como  fato 
constitutivo de seu direito.

Desse modo, assistem razão os apelantes ao afirmarem 
ser irrelevante o dia em que começaram efetivamente a trabalhar (01.02.2011), 
porquanto  o  próprio  ente  público  assim  o  determinou,  fls.  15,  20  e  29, 
notadamente porque estavam em período de férias letivas.

Relevante,  no  caso,  é  o  tempo  em  que  permaneceram 
inertes, mesmo após terem sido publicadas as devoluções, razão pela qual não 
fazem jus à remuneração integral, como pretendem, mas sim à proporcional.

Sendo  assim,  merece  reforma  a  sentença  quanto  às 
apelantes  Júlia Michel  e Marlene Eliane,  que devem receber a remuneração 
relativa ao mês de janeiro, com redutor tão somente no período de 04 a 09 de 
janeiro de 2011. 
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De outra banda, impõe-se a manutenção da sentença com 
relação a Paulo César, o qual recebeu a remuneração proporcional ao tempo 
em que trabalhou naquele mesmo mês, ou seja, a partir do dia 24.01.2011.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO 
PARCIAL À APELAÇÃO, para julgar  parcialmente procedente a ação com 
relação  às  autoras  Júlia  Michel  e  Marlene  Eliane,  determinando  que   o 
Município proceda ao pagamento da remuneração relativa ao mês de janeiro, 
excluído tão somente o período de 04 a 09 de janeiro de 2011. Por conseguinte, 
mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 10 de 
fevereiro de 2015, conforme Certidão do julgamento de f. 87. Participaram do 
julgamento, além desta relatora, o eminente  Desembargador José Aurélio da 
Cruz e o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (juiz convocado para substituir o 
Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides). Presente à sessão, o Exmo. Sr. 
Dr. Doriel Veloso Gouveia, Procurador de Justiça.  

Gabinete no TJPB, João Pessoa, 11 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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