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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL  N.  0000144-
17.2013.815.1071
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1ª APELANTE: Francisco de Assis da Costa Neto
ADVOGADO: Cláudio Galdino da Cunha
2º APELANTE: Município de Lagoa de Dentro
ADVOGADO: Antônio Gabínio Neto
APELADOS: Os mesmos 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CARGO
COMISSIONADO.  VERBAS  SALARIAIS  NÃO  ADIMPLIDAS.
PEDIDO  JULGADO  PARCIALMENTE  PROCEDENTE.
CONDENAÇÃO AO  PAGAMENTO DO  DÉCIMO TERCEIRO DE
2009 E 2012 E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO DE 2012.
APELO  DO  AUTOR.  PEDIDO  DE PAGAMENTO  DAS  FÉRIAS
REFERENTES  AOS  PERÍODOS  DE  2009,  2010  E  2011.
IMPOSSIBILIDADE.  COMPROVAÇÃO  DE  GOZO  DAS
RESPECTIVAS  FÉRIAS.  APELO  DO  MUNICÍPIO.  DIREITOS
ASSEGURADOS  PELO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
ÔNUS DA MUNICIPALIDADE DE COMPROVAR O PAGAMENTO
DOS  TÍTULOS.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  VERBAS  DEVIDAS.
CONDENAÇÃO  QUE  DEVE  SER  MANTIDA.  PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. AUTOR QUE DEMANDOU POR
DÍVIDA  JÁ  PAGA,  EM  PARTE.  OBRIGAÇÃO DE  PAGAR AO
DEVEDOR O DOBRO DO RESPECTIVO VALOR.  APLICAÇÃO
DO  ART.  940  DO  CÓDIGO  CIVIL.  DESPROVIMENTO  DO
PRIMEIRO  APELO  E  DO  REEXAME  NECESSÁRIO.
PROVIMENTO PARCIAL DA SEGUNDA APELAÇÃO. 

1. É obrigação constitucional do Poder Público remunerar seus
servidores  pelos  trabalhos  prestados,  sendo  enriquecimento



APeRO 0000144-17.2013.815.1071                                                                                                       2     

ilícito a retenção de suas verbas salariais.

2. Consoante  o  art. 373, inciso II, do CPC/2015,  uma  vez
alegado o não pagamento de férias e do 13º salário, cabe ao
município afastar o direito do autor com  recibos e quaisquer
outros documentos referentes à efetiva contraprestação
pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

3. A municipalidade é a detentora do controle dos documentos
públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das
verbas salariais reclamadas, considerando que ao servidor é
impossível fazer a prova negativa de tal fato.

4. Art. 940 do Código Civil: “Aquele que demandar por dívida já
paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas
ou pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar ao
devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e,
no segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver
prescrição.”

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade,  negar
provimento ao  primeiro  apelo  e  ao reexame necessário,  e  dar
provimento parcial à segunda apelação.

Trata-se de remessa necessária  e de apelações  cíveis  contra
sentença (f. 35/38) do Juízo de Direito  da Comarca de Jacaraú que, nos
autos da ação de cobrança ajuizada por FRANCISCO DE ASSIS COSTA
NETO, julgou parcialmente  procedente o pedido exordial, condenando o
MUNICÍPIO DE LAGOA DE DENTRO  a  pagar  ao  autor  as  férias  e  o
correspondente  terço  constitucional  do  período aquisitivo  de  2012,
além dos décimos salários dos anos de 2009 e 2012, com a ressalva
de que o respectivo valor será apurado em liquidação de sentença. 

Ficou estabelecido, ainda, que aos valores acima deverão
ser aplicados os preceitos contidos no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97,
com  redação  dada  pela  Lei  n.  11.960/09,  quanto  à  correção
monetária e aos juros moratórios. Não houve condenação em custas
nem em honorários, face à sucumbência recíproca.
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O autor apelou (f. 40/42), pugnando pela reforma da sentença,
para que seja julgado procedente o pedido de indenização de férias dos
períodos de 2009, 2010 e 2011, bem como pela condenação do município
em honorários advocatícios, caso seja provida a apelação.

O Município de Lagoa de Dentro também interpôs recurso
apelatório  (f.  44/56),  requerendo  a  reforma  da  sentença,  sob  o
argumento  de  que  não  são  inexigíveis  as  verbas  pleiteadas  pelo
autor,  ante  a  ausência  de  previsão  legal,  sustentando  que  houve
quitação das férias, e que, tendo o demandante postulado quantias
já pagas, deve ser condenado a pagar o dobro do respectivo valor,
nos termos do art. 940 do Código Civil.

Contrarrazões apenas pelo promovente (f. 60/61).

Nos  termos  da  Súmula  490/STJ,  a  sentença  hostilizada  está
também sujeita ao reexame necessário, porquanto se trata de sentença
ilíquida, inclusive contendo a ressalva de que os valores devidos serão
apurados em fase de liquidação de sentença. 

Parecer Ministerial sem manifestação de mérito (f. 67/70). 

É o relatório.

        VOTO: Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                               Relatora

Diante  da  similitude  da  matéria  tratada  nos  apelos  e  no
reexame  necessário,  passo  a  examiná-los  de  forma  concomitante,
em atendimento ao critério da celeridade processual.

Restou  incontroverso  nos  autos  que  o  promovente  (primeiro
apelante) exerceu cargo comissionado junto ao Município de Lagoa de
Dentro  (segundo  apelante),  durante  o  período  de  janeiro  de  2009  a
dezembro de 2012. Diante disso, ajuizou ação de cobrança sob a alegação
de que,  em todo aquele  interregno,  não gozou férias,  nem recebeu o
pagamento do terço respectivo e do décimo terceiro salário. 

Segundo  consignado  na  sentença,  “restou  comprovado  o
pagamento  das  férias  e  do  1/3  constitucional  dos  períodos
aquisitivos de 2009, usufruídas em 2010 (fl. 30), de 2010, usufruídas
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em 2011  (fl.  31)  e  de  2011,  gozadas  em 2012  (fl.  32).  Ademais,
consta  pagamento  das  gratificações  natalinas  dos  anos  de  2010  e
2011 (fls. 28/29).”

O  Magistrado  de  primeiro  grau  ressaltou  que  não  houve
“comprovação  do  pagamento  das  férias  e  do  correspondente  1/3
constitucional  do período aquisitivo de 2012, além dos 13º salários
dos anos de 2009 e 2012.” 

APELAÇÃO DO AUTOR: 

Destaco que não há que se falar em indenização de férias dos
períodos de 2009, 2010 e 2011, porquanto os contracheques anexos (f.
30/31) comprovam que tais férias foram gozadas e o terço constitucional
foi devidamente adimplido. 

Tais contracheques são documentos públicos, cujas informações
gozam de presunção de veracidade, até prova em contrário, o que não
ocorreu in casu. 

Por tais razões,  o apelo do autor não deve ser provido,
nem modificada a distribuição do ônus da sucumbência.

APELAÇÃO DO MUNICÍPIO E REEXAME NECESSÁRIO: 

Consoante a documentação inserta nos autos (f.  27/31),  em
relação às  verbas  pleiteadas  na inicial,  só não houve comprovação do
adimplemento  das  férias,  acrescidas  do  terço,  referentes  ao  período
aquisitivo de 2012, e do décimo terceiro salário de 2009 e 2012, ônus que
recai sobre o município, consoante o art. 373, inciso II, do CPC/2015.

Uma vez alegado o não pagamento de verbas devidas em razão
do cargo exercido, cabe ao município afastar o direito do autor mediante
recibos e quaisquer outros documentos referentes à efetiva
contraprestação pecuniária, o que não se vislumbrou nos autos em relação
a algumas daquelas.

A municipalidade é a detentora do controle dos documentos
públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das verbas
salariais reclamadas, considerando que ao servidor é impossível fazer a
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prova negativa de tal fato.   

É notória a ilegalidade da situação do funcionário contratado
que  presta  serviços  e  não  recebe  suas  verbas  remuneratórias,  o  que
acarreta  o  enriquecimento  indevido  da  Administração  Pública,  face  à
ausência de retribuição pecuniária diante do trabalho desempenhado.

É  cediço  que  o  Administrador  deve  seguir  os  princípios
administrativos  determinados  na  Constituição  Federal,  em  seu  art.  37,
entre  os  quais  se  destaca  o  da  legalidade.  Esse  princípio  deixa
transparecer que, ao contrário do particular, que pode realizar tudo aquilo
que  não  é  proibido  pelo  ordenamento  jurídico,  o  gestor  público  deve
cumprir e realizar tudo aquilo que a lei determina que seja feito. E, entre
tais  diretrizes,  está  o dever  de  pagar  a  remuneração devida  aos  seus
agentes e servidores, como contrapartida à prestação laboral em favor da
Administração,  constituindo-se,  além  de  determinação  constitucional,
direito subjetivo dos servidores (comissionados e contratados) e agentes
políticos.

Ressalte-se  que  os  direitos reclamados pelo  autor  estão
previstos  na Carta  da  República,  que  estabelece a  aplicação,  aos
servidores ocupantes de cargos públicos, comissionados ou não, do
salário, do décimo terceiro e das férias anuais remuneradas acrescidas do
terço constitucional.

Transcrevo os dispositivos constitucionais aplicáveis à espécie:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.

[…]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

[…] 

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral do
servidor. 

[…] 
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X  –  proteção  do  salário  na  forma  da  lei,  constituindo  crime  sua
retenção dolosa;

[…]

XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal; […].

Logo,  a  sentença  não  comporta  modificação,  no  tocante  ao
décimo  terceiro  salário  de  2009  e  2012,  e  às férias  anuais
remuneradas  acrescidas  do  terço  constitucional  do  período
aquisitivo  de  2012,  cujos  pagamentos  não  restaram  comprovados  no
processo.

Ademais, a jurisprudência desta Corte de Justiça está firmada
no  sentido  de  que  a  comprovação  do  pagamento  das  verbas  salariais
pleiteadas em ação de cobrança compete à municipalidade. Vejamos:

[…] - O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários
dos seus servidores, incluindo o décimo terceiro salário, as férias não
gozadas  e  o  terço  constitucional  de  férias,  é  obrigado  a  fazê-lo,
evitando prejuízos  irreparáveis  àqueles,  por  se  tratar  de verba de
natureza alimentar. - É ônus do Ente Público comprovar que pagou a
verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do
interesse  público,  pois  não  se  pode  transferir  o  ônus  de  produzir
prova negativa ao Promovente, para se beneficiar da dificuldade, ou
mesmo da impossibilidade, da produção dessa prova. […].1 

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO EFETIVO. VERBAS SALARIAIS NÃO ADIMPLIDAS: DÉCIMO
TERCEIRO  SALÁRIO  PROPORCIONAL  E  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO
TERÇO,  PROPORCIONAIS DO ANO DE 2008 (5/12  AVOS)  E  2009
(4/12  AVOS).  DIREITO  ASSEGURADO  PELO  ARTIGO  7º  DA
CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  ÔNUS  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE
COMPROVAR  O  PAGAMENTO  DOS  TÍTULOS  PLEITEADOS.  NÃO
DEMONSTRAÇÃO. VERBAS DEVIDAS.  PRECEDENTES DESTA CORTE
DE  JUSTIÇA.  DESPROVIMENTO  DO  REEXAME  NECESSÁRIO  E  DA
APELAÇÃO. 1. É obrigação constitucional do Poder Público remunerar
seus  servidores  pelos  trabalhos  prestados,  sendo  enriquecimento
ilícito a retenção de suas verbas salariais.  2.  Segundo o art.  333,
inciso  II,  do  CPC,  alegado o não pagamento das férias  e do 13º
salário, caberia ao município afastar o direito da autora com recibos e
quaisquer  outros  documentos  referentes  à  efetiva  contraprestação

1 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00002160920138150261, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
Des. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 08-03-2016. 
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pecuniária, o que não se vislumbra nos autos. 3. A municipalidade é a
detentora  do  controle  dos  documentos  públicos,  sendo  seu  dever
comprovar  o  efetivo  pagamento  das  verbas  salariais  reclamadas,
considerando que ao servidor é impossível fazer a prova negativa de
tal fato.2  

Assim,  incumbia  ao  Município  de  Lagoa  de  Dentro  provar  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
considerando que a ele somente compete provar o fato constitutivo de seu
direito (art. 373, inciso I, do CPC/2015). 

Quanto à alegação de que o promovente (primeiro apelante)
não comprovou o fato constitutivo do seu direito, tal assertiva não pode
prevalecer,  porquanto  a  documentação  juntada  aos  autos  é  clara  no
sentido de que algumas verbas não foram adimplidas. Se não fosse assim,
o município deveria ter acostado a comprovação do pagamento das verbas
objeto da condenação. 

Todavia merece guarida o pedido de condenação do autor,
por ter requerido na inicial verbas já pagas. 

O Código Civil dispõe que:

Art. 940. Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou
em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais do
que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro
caso,  o  dobro  do  que  houver  cobrado  e,  no  segundo,  o
equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição.

In casu, algumas verbas já tinham sido adimplidas, mas, ainda
assim,  o  autor  as  incluiu  no  pedido  inicial,  razão  pela  qual  deve  ser
condenado a pagá-las em dobro, nos moldes do art. 940 do Código Civil.

A  despeito  de  o  Juiz  de  primeiro  grau  não  se  haver
pronunciado sobre esse pedido, é possível sua análise por esta instância,
nos termos do art. 1.013, § 3º, inciso III, do CPC/2015.

Por fim, não vislumbro motivos para a condenação do autor
(primeiro apelante) em litigância de má-fé, pois, como ponderou o insigne
Juiz a quo, não restou “comprovado o objetivo doloso capaz de prejudicar
o deslinde da questão.”

Diante do exposto, nego provimento ao primeiro apelo

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 00047834920108150371, 2ª Câmara Especializada Cível, Relatora:
Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, j. em 11-02-2016.
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(autor) e ao reexame necessário, e dou provimento parcial à
segunda  apelação  (município),  apenas  para  condenar  o
promovente (primeiro apelante) a pagar o dobro do valor das verbas
postuladas indevidamente, que correspondem ao terço constitucional
dos  períodos  aquisitivos  de  2009,  2010  e  2011,  e  às  gratificações
natalinas dos anos de 2010 e 2011, valores a serem calculados em
liquidação de sentença.

É como voto.

Retifique-se  a  autuação  do  feito,  para  que  passe  a
constar como REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTA  RELATORA  e  com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora  LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 09
de maio de 2016.

                Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA
                                    Relatora


