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AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL DA PROMO-
VENTE. AÇÃO DE COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚ-
BLICA.  COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. SALÁRIOS 
RETIDOS PELO MUNICÍPIO. FALTA DE PAGAMEN-
TO. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. PRE-
CEDENTES DESTA CORTE. NEGATIVA DE SEGUI-
MENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO  QUANTO  A 
ESTA PARTE. AUTORIZAÇÃO EMANADA PELO CA-
PUT, DO ARTIGO 557, DA LEI ADJETIVA CIVIL.  MA-
NUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA.  DES-
PROVIMENTO DA INSATISFAÇÃO REGIMENTAL.

- 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. 
Contudo,  a retenção da remuneração,  por  si  só, não 
enseja  indenização  por  danos  morais,  mormente 
quanto  inexistente  prova  de  que  se  deu 
injustificadamente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno (fls. 69/71) interposto por Cleusete Barbo-

sa de Sousa, contra decisão monocrática de fls. 64/67, que negou seguimento à 

remessa oficial e proveu, parcialmente, o recurso apelatório por ela interposto, desa-

fiando sentença que julgou procedente, em parte, ação de cobrança movida em face
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 do Município de Cubati, condenando o promovido a pagar à promovente salários, déci-

mos terceiros e quinquênios não adimplidos.

 

Em suas razões, a agravante pugna pelo pagamento da gratificação natalina 

(13º salário), bem como pela condenação da edilidade em danos morais. 

Ao final,  requer a reconsideração do decisório ora agravado ou, em caso 

contrário, que a questão seja levada para o órgão colegiado, para que a sua insatisfação 

regimental seja provida, no sentido de acolher os pleitos acima declinados.

É o relatório.

VOTO
                                           

Inicialmente, destaco que a sentença acolheu o pleito referente ao pagamen-

to do décimo terceiro salário, razão pela qual a agravante não possui interesse recursal 

nesta parte da irresignação regimental, e sim, apenas, no tocante ao pedido de condena-

ção por danos morais, único requerimento devolvido e negado no decisum singular deste 

Desembargador.

Malgrado o Agravo Interno possua o chamado efeito regressivo, permitindo 

ao Julgador reconsiderar o decisório combatido,  mantenho a posição anterior pelos 
seus próprios fundamentos, que foram suficientes para dirimir a questão em dis-
ceptação, os quais passo a transcrever, na parte que interessa (dano moral):

“Quanto ao pedido de condenação por danos extrapatrimoniais,  
concebo que a retenção salarial por si só, não enseja indenização  
por danos morais, mormente quanto inexistente prova de que se  
deu injustificadamente.

Nesse sentido, trago à baila julgados desta Corte:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROCEDÊNCIA EM PAR-
TE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CARGO COMISSIONA-
DO.  FÉRIAS  PROPORCIONAIS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO  
CONSTITUCIONAL.  DESCABIMENTO.  PERÍODO  AQUISITIVO 
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INCOMPLETO.  DANOS  MORAIS.  INOCORRÊNCIA.  MERO  
ABORRECIMENTO. DEVER DE INDENI- ZAR. NÃO CONFIGU-
RAÇÃO. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO. O 
servidor não faz jus à percepção de férias proporcionais, quando  
não houver completado o período aquisitivo  de 12 meses para 
sua concessão, haja vista referido direito ainda não ter sido incor-
porado ao seu patrimônio jurídico, nos termos do estatuto munici-
pal. A ocorrência de dano moral está condicionada a existência de 
dor, constrangimento e humilhação intensos que fujam à normali-
dade, interferindo na atuação psicológica do ser humano. Não há 
que se falar em dano moral passível de indenização, quando o co-
tejo dos autos aponta para ocorrência de mero aborrecimento.”  
(TJPB.  AC  nº  0001100-88.2012.815.0191.  Rel.  Des.  Frederico  
Martinho da Nóbrega Coutinho. DJPB 17/10/2014. Pág. 21) 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO  
POR DANOS MORAIS. SERVIDOR PÚBLICO ESTADU- AL. INE-
XISTÊNCIA  DE  VÍNCULO  PARA  COM  A  ADMINISTRAÇÃO.  
FUNCIONÁRIO DE FATO. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS VALO-
RES DEVIDOS.  DANO MORAL INEXISTENTE.  REFORMA DA 
SENTENÇA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. PROVIMENTO. A argui-
ção de inexistência de vínculo funcional para com a administração 
não exime a Fazenda Pública do pagamento das verbas salariais  
devidas, mormente em se tratando de funcionário de fato, sendo 
que todos os seus atos praticados são considerados válidos. A re-
tenção salarial por si só, não enseja indenização por danos mo-
rais, mormente quanto inexistente prova de que se deu injustifica-
damente.”  (TJPB.  AC nº  0001313-98.2011.815.0201.  Relª  Desª  
Maria das Graças Morais Guedes. DJPB 28/10/2014. Pág. 10)” - 
Fls. 66v/67. Grifos no original.

Desta forma, nego provimento ao presente agravo interno, de forma que 

a decisório ora atacado permaneça incólume.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Sr. Desembargador Leandro dos Santos. 
Participaram do julgamento, além deste relator (com jurisdição limitada), o Exmº. Dr. Ri-
cardo Vital de Almeida (Juiz convocado em substituição a  Exmª. Srª. Desª.  Maria de Fá-
tima Moraes Bezerra Cavalcanti) e o Exmo. Des. Leandro dos Santos.

Presente  à  sessão  Dr.  Amadeu  Lopes  Ferreira,  Promotor  de  Justiça 
convocado.
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Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível “Desembargador 
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pes-
soa, 07 de abril de 2015.

  Des. José Ricardo Porto 
  RELATOR    

J/08 
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