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APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.
SALÁRIOS  RETIDOS.  CABIMENTO.  DIREITO
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA
DE  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Os  salários  postulados  são  direitos,
constitucionalmente, assegurados, sendo vedada sua
retenção,  porquanto  não  tendo  o  Município
demonstrado  o  efetivo  pagamento  das  referidas
verbas, o adimplemento é medida que se impõe.
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-  Caberia ao  ente  municipal  produzir arcabouço
probatório,  com  aptidão  de  impedir,  modificar  ou
extinguir  a  pretensão  deferida,  nos  termos  do  art.
333, II, do Código de Processo Civil  de 1973,  o que
não  se  operou  na  hipótese,  razão  porque  forçoso
reconhecer  a  propriedade  da  sentença  hostilizada
nesse ponto.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

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

Maria Nadi Lucena Souza Souto ajuizou a presente
Ação de Cobrança, em face do Município de Pedra Lavrada, sob o fundamento de
ser servidora pública  municipal  e não  ter  percebido  seus  salários  referentes  aos
meses de setembro a dezembro de 2004, bem como a gratificação natalina do aludido
ano. Para tanto, colacionou a documentação de fls. 05/07.

Às fls.  35/40,  o Juiz a  quo julgou  procedente a
pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Ante  o  exposto,  e  à  míngua  da  necessidade  de
ultimar-se outro ato para deslinde do feito, uma vez
que a prova é eminentemente documental,  JULGO
PROCEDENTE a  ação,  para  em  consequência,
CONDENAR  Município  de  Pedra  Lavrada-PB,  ao
pagamento  dos  salários  ao  (a)  servidor(a)  MARIA
NADIR LUCENA SOUZA SOUTO,  referentes aos
meses de setembro, outubro, novembro e dezembro
do  ano  de  2004,  13º  salário  daquele  exercício,
também  baseado  no  mínimo  nacional,  acrescidos
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de juros e correção monetária de 1% ao mês, cujo
valor  deverá  ser  apurado  em  liquidação  de
sentença.
Condeno  ainda  o  Município  supra  referendado no
pagamento  das  custas  e  honorários  advocatícios  à
base  de  15%  (quinze  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação.

Inconformado,  o  ente  municipal manejou
APELAÇÃO, fls.  44/46, aduzindo,  em síntese,  a ausência de provas acerca do fato
constitutivo do direito da promovente. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

 
Contrarrazões  não  ofertadas  pela  parte  autora,

consoante certidão de fl. 53.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Analisando o acervo probatório, verifico a existência
de  vínculo  jurídico-administrativo  entre  a servidora e  a  Administração  Pública,
consoante comprova sua portaria de nomeação, em razão de concurso público, para o
cargo  de  Auxiliar  Administrativo,  fl.  05,  bem  como  diante  dos  contracheques
acostados, fls. 06/07.

De outra banda, a apelante apenas argumenta que a
demandante não comprovou o seu direito, sem, contudo, afirmar ou demonstrar que
pagou as verbas postuladas.

Dessa forma, observa-se que a Edilidade não acostou
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.
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Prosseguindo,  tem-se  que  os  salários  referentes  a
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2004, bem como a gratificação natalina
do referido ano, são direitos, constitucionalmente, assegurados nos termos do art. 7º,
incisos VIII e X, da Constituição Federal, razão pela qual, o pagamento das aludidas
verbas  deve  ser  efetuado,  haja  vista  a  Administração  não  ter  comprovado  o  seu
adimplemento.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais,  além de outros  que visem à melhoria  de  sua
condição social:
(…)
VIII - décimo terceiro salário com base na remunera-
ção integral ou no valor da aposentadoria; 
(...)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo
crime sua retenção dolosa;

Por oportuno, transcrevo o julgado abaixo:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MU-
NICIPAL. SALÁRIOS,  DÉCIMO TERCEIRO E TER-
ÇO CONSTITUCIONAL RETIDOS. PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE. ADICIONAL DE INSALUBRIDA-
DE. DIREITO A PERCEPÇÃO. HONORÁRIOS. PE-
DIDO DE MODIFICAÇÃO. REJEIÇÃO. DESPROVI-
MENTO  DO  APELO. 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, conside-
rando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção
injustificada.  Em processos  envolvendo questão  de
retenção  de  salário,  cabe  ao  município  comprovar
que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se
que não o efetuou na forma devida. “[... ] pela inter-
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pretação sistemática dos dispositivos constitucionais
relativos aos direitos dos trabalhadores e do Código
Civil, bem como tomando por base a jurisprudência
dos tribunais de superposição, é de se garantir o di-
reito aos servidores públicos municipais de receber o
terço de férias,  ainda que não as tenham gozado à
época devida. [... ]” (TJPB. Processo 051.2008.000.718-
3/001).  (TJPB;  AC  021.2009.000065-0/001;  Primeira
Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos
Coelho de Salles; DJPB 24/07/2013; Pág. 10).

Diante  desse panorama  e a  fim  de  reverter a
condenação quanto a tais verbas, caberia ao ente municipal, por seu turno, produzir
arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a pretensão
deferida,  nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, então em
vigor  à  época  da  instrução  probatória,  o  que,  diga-se  de  logo,  não  ocorreu,  na
hipótese.

Com  efeito,  nada  obstante tenha  a  edilidade
sustentado o  descabimento da  obrigação,  não  acostou elementos  satisfatórios
corroboradores de sua tese,  de  sorte  que,  em consequência,  não há como,  nesta
instância,  ordenar-se  a  paralisação dos  efeitos  jurídicos  decorrentes  de fatos
constitutivos não desconstituídos.

Acerca do tema, o processualista Nelson Nery Júnior
é incisivo ao dispor que a parte ré 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 que alegar 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.
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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. Código  de  Processo  Civil  Comentado  e
Legislação  Extravagante,  Revista  dos  Tribunais,  7
ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse sentido, destaco julgado desta Corte de Justiça:

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.

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO APELATÓRIO.

 
É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente),  Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
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Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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