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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

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO  CÍVEL N. 0002843-
75.2011.815.0351
ORIGEM: 3ª Vara da Comarca de Sapé 
RELATORA: Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
1º APELANTE: Jailson Ramos dos Santos
ADVOGADO: Marcos Antônio Inácio da Silva
2º APELANTE: Município de Sapé
PROCURADORES: Leopoldo Silveira, Clarissa Pereira Leite e 
Guilherme Furtado
APELADOS: Os mesmos

REMESSA OFICIAL  E  APELAÇÕES CÍVEIS.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  AGENTE
COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.
EXISTÊNCIA  DE  LEI  REGULAMENTADORA.  CONCESSÃO  A
PARTIR DESSA LEGISLAÇÃO. RESPEITO AO PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE.  PASEP.  COMPROVAÇÃO  DE  INSCRIÇÃO.
PEDIDO DE  INDENIZAÇÃO.  VALOR INDEVIDO. TERÇO DE
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.
PAGAMENTO  DEVIDO.  PRECEDENTES DESTA CORTE  DE
JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO

1. Segundo a Súmula 42 do Tribunal de Justiça da Paraíba,
o adicional  de  insalubridade  só  é  devido  a  servidor
submetido a vínculo estatutário ou funcional administrativo
específico  se  houver  expressa  previsão  em  norma  legal
editada pelo ente federado envolvido.

2.  A  concessão  do  adicional  de  insalubridade  foi
regulamentada pelo Município de Sapé com a Lei Municipal
n. 946/2007.
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3. Nos  termos  do  art.  333,  inciso  II,  do  CPC,  é  ônus  do
Município provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo que afaste o direito do servidor ao recebimento de
13º salários e férias.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA  a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento às
apelações e ao reexame necessário.

JAILSON RAMOS DOS SANTOS, agente comunitário de saúde,
ajuizou reclamação trabalhista contra o MUNICÍPIO DE SAPÉ requerendo
(a) assinatura da CTPS; (b) adicional de insalubridade no percentual a ser
apurado por perícia técnica, bem como seus reflexos nas demais verbas;
(c) indenização pela ausência de inscrição e/ou recolhimento do PIS; (d)
depósito do FGTS; (e) férias acrescidas do terço constitucional, de forma
dobrada, integral e proporcional; e (f) décimo terceiro salário.

O  Juiz  de  Direito  da  3ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé  julgou
parcialmente procedente o pedido exordial, condenando a municipalidade
ao pagamento do adicional de insalubridade em grau médio no percentual
de 20% a partir de 11/07/2007 (vigência da Lei n. 946/2007); dos 13ºs
salários de 2007 (proporcional – 06/12), de 2009 (proporcional - 5/12) de
2009 e integral de 2008; férias simples acrescidas de 1/3 proporcionais
relativas ao ano de 2007 (6/12 avos) e de 2009 (5/12 avos), além de
férias  integrais  acrescidas  de  1/3  relativas  ao  ano  de  2008,  com  o
abatimento das verbas que foram eventualmente pagas pelo ente público
(sentença - f. 306/310).

O  primeiro  apelante  (autor) aduziu que a  decisão  deve ser
reformada  para condenar-se o  município  a  pagar  o  adicional  de
insalubridade de todo o período laborado, com reflexos sobre as demais
verbas, bem como indenização pelo não cadastramento no  PASEP, esta
última verba não reconhecida na sentença (f. 312/320).

Já o Município de Sapé, segundo apelante, busca a reforma da
sentença  afirmando  o  descabimento  da  condenação  ao  adicional  de
insalubridade, sob o argumento de que tal verba vinha sendo devidamente
paga desde de 2007. Alega que o 13º salário e as férias não são devidos,
porquanto  caberia  ao  autor  comprovar  seu  direito,  o  que  não  restou



APeRO n. 0002843-75.2011.815.0351                                                                                                     3  

demonstrado, razão pela qual a sentença merece ser reformada. Por fim,
caso  não  seja  esse  o  entendimento,  pediu  a  redução  dos  honorários
advocatícios (f. 323/329).

Contrarrazões de ambas as partes (f. 333/341 e 347/353v).

 A Procuradoria de Justiça não se manifestou acerca do mérito
dos recursos (f. 358/361).

É o relatório.

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

Embora a  sentença tenha dispensado o reexame necessário,
entendo que a demanda deve ser submetida ao crivo deste Tribunal de
Justiça, pois a condenação foi ilíquida.

Observo  que a  decisão,  ao  tratar  desse  ponto,  contrariou  a
Súmula 490 do STJ, segundo a qual “a dispensa de reexame necessário,
quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a
sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas”.  Portanto,
recebo os autos também como reexame necessário.

Historiam os autos que o promovente foi  admitido em 1999
pelo Município de Sapé (f. 51/56). Em 03/01/2008 (f. 13), ele foi nomeado
para o cargo de Agente Comunitário de Saúde, depois da promulgação da
Lei  Municipal  n.  946/2007  (f.  17/19) que,  além  de  criar  os  cargos
efetivos de agente comunitário de saúde, aproveitou os contratados
aprovados  nas  seleções  anteriores,  o  que  fez  com que  fosse  acolhido
quando houve a mudança de regime. 

O  referido  ato  encontra  abrigo  na  Constituição  Federal,
precisamente no § 4º do art. 198, cuja redação foi dada pela Emenda
Constitucional n. 51/2006, nos seguintes termos:

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede
regionalizada  e  hierarquizada  e  constituem  um  sistema  único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 

[…] 

§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir
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agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias
por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para sua
atuação.

Nesse  contexto,  observo  que  a  contratação  do  autor,  via
processo seletivo, antes da Emenda Constitucional n. 51/2006, não torna
nulo  o  ato,  pois,  na  forma  do  parágrafo  único  do  art.  2º  da  citada
emenda,  o  Agente  Comunitário  de  Saúde  anteriormente  contratado
mediante  processo  seletivo  está  dispensado  de  submeter-se  a  novo
processo seletivo. Para melhor ilustrar, transcrevo o dispositivo:

Art. 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os
agentes  comunitários  de  saúde  e  os  agentes  de  combate  às
endemias  somente  poderão  ser  contratados  diretamente  pelos
Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º
do  art.  198  da  Constituição  Federal,  observado  o  limite  de  gasto
estabelecido  na  Lei  Complementar  de  que  trata  o  art.  169  da
Constituição Federal.

Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta
Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente
comunitário  de saúde ou de agente de combate às endemias,  na
forma da lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo
público a que se refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal,
desde que tenham sido contratados a partir de anterior processo de
Seleção Pública efetuado por órgãos ou entes da administração direta
ou indireta de Estado, Distrito  Federal  ou Município ou por outras
instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração
direta dos entes da federação.

Então,  não  há  irregularidade  nem  nulidade  na  contratação.
Além disso, os documentos de f. 13/27 apontam que o autor submeteu-se
a processo seletivo, o que reforça a ideia de legalidade da contratação.
Sobre o tema não é demais transcrever o seguinte julgado do Tribunal de
Justiça de Pernambuco em caso análogo:

Com o advento da EC 51/2006 mais uma exceção à regra geral de
concurso  público  passou a  constar  expressamente  da  Constituição
Federal, restando modificada a redação do art. 198 da Constituição
Federal, criando-se uma nova forma de provimento no serviço público
para os agentes comunitários de saúde e agentes de combate às
endemias nos mais diversos programas sociais do Governo Federal
que contemplam essas funções em convênio com os Municípios para
repasse de verbas federais. 2. Regulamentando a referida Emenda
Constitucional, a Lei 11.350/06, no parágrafo único do art. 9º, exige
a existência de anterior processo de seleção pública para efeito da
dispensa  referida  no  parágrafo  único  do  art.  2º  da  EC  51/06,
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observados sempre os princípios mencionados no caput. 3. Percebe-
se, portanto, que a norma constitucional subordina a contratação por
ente público para o preenchimento dos cargos de Agente Comunitário
de Saúde e Agente de Combate às Endemias à prévia participação
em processo seletivo público.1 

Esclarecida  a  questão,  passo  ao  exame  das  controvérsias
devolvidas à Corte.

O vínculo laboral entre as partes restou demonstrado nos autos
(f. 13/15).  Quanto às verbas salariais, deve ser respeitada a prescrição
quinquenal.  Logo,  o  direito  às  verbas  retidas  se  limita  aos  últimos  5
(cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em 27 de
maio  de  2009  (f.  04).  Portanto,  não  estão  prescritas  as  verbas  a
partir  de  27 de  maio de  2004.  Todavia, como  bem  entendeu  o
Magistrado a quo, deve ser analisado o período em que  houve a mudança
de regime em estatutário, ou seja a partir de  julho de 2007.

ADICIONAL DE INSALUBRIDADE:

Quanto ao  adicional de insalubridade, a sentença não merece
reforma.  Isso  porque,  segundo  entendimento  deste  Egrégio  Tribunal,
somente há direito  ao percentual  desse adicional  após  a edição de lei
específica prevendo o seu pagamento. 

Nesse sentido, eis o texto a Súmula 42/TJPB:

Súmula 42: O pagamento do adicional de insalubridade
aos  agentes  comunitários  de  saúde  submetidos  ao
vínculo  jurídico  administrativo,  depende  de  lei
regulamentadora do ente ao qual pertencer.2 

No  caso  em  tela,  no  Município  de  Sapé  o  pagamento  do
referido adicional passou a ter previsão legal a partir da vigência da
Lei  Municipal  n.  946/2007,  que  criou  o  cargo  de  ACS  -  Agente
Comunitário de Saúde, surgindo, então, o direito à sua percepção.

Assim,  constato  que,  nesse  ponto,  não  merece  reforma  a
sentença que fixou o pagamento do referido adicional após a edição e

1 TJPE - APL: 3779308-PE, Relator: José Ivo de Paula Guimarães, Julgamento: 23/04/2015, 2ª Câmara de
Direito Público, Publicação: 29/04/2015.

2 Súmula editada por força da decisão prolatada nos autos do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 
2000622-03.2013.815.0000, julgado em 24/03/2014, tendo as conclusões do Acórdão sido publicadas no DJ de 
05/05/2014.



APeRO n. 0002843-75.2011.815.0351                                                                                                     6  

promulgação da lei já mencionada. 

PIS/PASEP:

Quanto  à  indenização  compensatória  pela  não
inscrição/cadastramento do PIS/PASEP, entendo que a sentença também
não comporta modificação.

O  PIS  (Programa  de  Integração  Social)  é  um  benefício
concedido anualmente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das
Leis  Trabalhistas  e  aos  servidores  públicos  celetistas.  Já  o  PASEP
(Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público) é voltado para
os servidores públicos, como é o caso do autor.

In  casu,  restou demonstrada  a  inscrição  do  autor  no
PASEP,  consoante  o  disposto  nos  arts.  239,  §3º,  da  Constituição  da
República, e 9º, I, da Lei Federal n. 7.988/90, consoante Relação Anual
de  Informações  Sociais  às  f.  57/58,  pelo  que  se  presume  seu
recolhimento, não existindo direito a essa indenização pelo promovente.

Destaco precedente desta Corte de Justiça nesse tom:

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DOS  PEDIDOS.
INCONFORMISMO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL
DE  INSALUBRIDADE.  NECESSIDADE  DE  EDIÇÃO  DE  NORMA
ESPECÍFICA.  LEI  MUNICIPAL  Nº  946/2007  PREVENDO  O
PAGAMENTO DE TAL  VERBA  COM REMISSÃO AO ESTATUTO DOS
SERVIODRES DO MUNICÍPIO  DE  SAPÉ.  VERBA  DEVIDA  DESDE  A
ENTRADA EM VIGOR DA LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA E NÃO DE TODO
O  PERÍODO  TRABALHADO.  MANUTENÇÃO  DO  ÉDITO  JUDICIAL
NESTE PONTO.  PASEP. OBRIGAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL EM
CADASTRAR.  COMPROVAÇÃO.  INEXISTÊNCIA  DE
INDENIZAÇÃO  DEVIDA. TERÇO  DE  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO MUNICÍPIO. PROIBIÇÃO
DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  RESSARCIMENTO  DEVIDO
APENAS DO PERÍODO POSTERIOR A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME
PARA ESTATUTÁRIO. MANUTENÃO DO DECISUM. DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS.  [...]  O  programa de  formação  do  patrimônio  do
servidor público (pasep) consiste em uma contribuição social para o
financiamento da seguridade social,  devida pelas pessoas jurídicas,
ou  a  elas  equiparadas  pela  legislação  do  imposto  de  renda,  nos
termos do inciso I do artigo 195 da Carta Magna.  In casu, restou
incontroverso  que  a  requerente  prestou  serviços  ao
município, bem como que o ente municipal providenciou o
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cadastramento  do  autor  no  programa  PASEP,  consoante
relação  anual  de  informações  sociais  colacionada  às  fls.
60/61, de modo que incabível o deferimento do pedido de
indenização de forma proporcional ao período trabalhado sob
o regime estatutário.3 

FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO:

As férias acrescidas do terço constitucional e o 13º salário são
direitos constitucionais dos empregados, estejam submetidos ao regime
celetista ou ao regime estatutário, incumbindo ao empregador comprovar
seu pagamento.

O Supremo Tribunal Federal assim já decidiu sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM
AGRAVO. DIREITOS SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO
AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. 1. Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, os servidores contratados em caráter temporário têm direito
à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do Magno Texto,
nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta Magna. 2. Agravo
regimental desprovido.4

Este Tribunal de Justiça tem o mesmo entendimento, conforme
se vê adiante:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  CONTRATO
TEMPORÁRIO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. MUNICÍPIO.
AGENTE DE SAÚDE. COMBATE À DENGUE. COBRANÇA DE VERBAS
SALARIAIS. AUSÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTE O ART. 37, IX DA
CF  NO  ÂMBITO  MUNICIPAL.  APLICAÇÃO  DA  REGRA  GERAL,
INSCULPIDA NO ART. 39, § 3º DA CF. FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E
13ºS  SALÁRIOS  DEVIDOS.  DIREITO  CONSTITUCIONAL
INDISPONÍVEL. REFORMA DO DECISUM. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA
APELAÇÃO. -  Havendo prova de que o autor prestou serviços
junto  à  Municipalidade,  na  condição  de  servidor  público
admitido mediante contratos administrativos temporários, é
de  se  reconhecer  a  procedência  de  sua  pretensão  ao
recebimento  do  décimo  terceiro  salário  e  às  férias,

3 TJPB; Ap-RN 0003811-71.2012.815.0351; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro 
do Valle Filho; DJPB 28/10/2014; Pág. 9.

4 ARE n.  663104/PE - Relator: Ministro Ayres Britto - Segunda Turma –  Julgamento: 28/02/2012 -
Publicação:19/03/2012.
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correspondente ao período laborado.5

TERÇO DE FÉRIAS:

Em relação ao terço de férias,  não havendo prova de que o
autor tenha gozado esse direito, a verba é devida.  Trago jurisprudência
nesse norte:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. VERBAS
NÃO  RECEBIDAS.  RELAÇÃO  ESTATUTÁRIA.  SALÁRIOS  RETIDOS.
PROVA.  ÔNUS DO MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO DOS PERÍODOS EM
QUE  NÃO  HOUVE  PROVA  DA  QUITAÇÃO.  FÉRIAS.  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  DESPROVIMENTO.  -  Alegando  os  autores
retenção  de  salário  em  alguns  meses,  é  ônus  do  município  a
comprovação  do  respectivo  pagamento.  […]  -  Pela  interpretação
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
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço
de férias, ainda que não as tenham gozado à época devida. -
“De outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o
direito, não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de
deixar  de  receber  a  indenização  devida,  com o  acréscimo
constitucional.  Procedimento  que  acarretaria,  ainda,
enriquecimento ilícito  do Estado. Agravo  regimental  a  que  se
nega  provimento”.  (RE-Agr  324.880-4/SP,  1ª  Turma,  REL.  MIN.
CARLOS  BRITTO, DJU  10/03/2003)  Sendo  de  professor  o  cargo
exercido pelo servidor, é notório o gozo de férias coletivas, portanto,
devido  o  terço  constitucional,  cuja  comprovação  de  quitação
competiria ao município.6 

A questão, inclusive, já está pacificada nesta Corte de Justiça,
por meio da Súmula 31, in verbis: “É direito do servidor público o gozo
de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o
salário normal.”

Por outro lado, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça está
consolidada no sentido de que a comprovação do pagamento das verbas
salariais pleiteadas em ação de cobrança compete à Fazenda Pública. Há
vários precedentes nesse sentido. Eis alguns deles:

5 Apelação Cível  n. 074.2006.002161-0/001 –  Relator: Des. José Di Lorenza Serpa, Primeira Câmara Cível,
Julgamento: 06/05/2010.

6 TJPB – Apelação Cível n. 107.2006.001111-4/001 – Terceira Câmara Cível – Relator: Des. Márcio Murilo da
Cunha Ramos – Julgamento: 10/06/2008 – Publicação: 13/06/2008.
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APELAÇÃO  CÍVEL.  Reclamação  trabalhista  convertida  em  ação  de
cobrança.  Preliminar.  Prescrição  quinquenal.  Súmula  85,  STJ.
Rejeição. Mérito. Adicional de insalubridade. Necessidade de previsão
legal. Deferimento a partir da vigência da Lei Municipal nº 946/2007.
Obediência ao princípio da legalidade. Férias, terço constitucional e
13º  salário.  Ausência  de  comprovação  do  pagamento  das  verbas.
Ônus do Município. Condenação que se impõe. Reforma parcial da
sentença.  Procedência  parcial  do  recurso.  [...]  Em  ação  de
cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento das
verbas salariais. Não havendo essa comprovação, impõe-se a
condenação  do  ente  público,  como  na  espécie. ACORDA  o
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por sua 1ª Câmara Cível,
em  sessão  ordinária,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.7

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DE EFETIVO GOZO.  ANUÊNIO.  VERBAS  DEVIDAS.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 333, II,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ENTENDIMENTO  PACIFICADO
NESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE
SOBRE  ALGUMAS  PARCELAS  REQUERIDAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.
AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ARTIGO  557,  DO  CPC.  -  [...]  A
comprovação da condição de funcionário é suficiente para a
cobrança de verbas salariais retidas e não pagas, cabendo ao
empregador  o  ônus  de  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo, que afaste o direito do
empregado  ao  recebimento  das  parcelas  pleiteadas.-  Não
demonstrado pela edilidade que a funcionária percebeu o terço de
férias,  bem como  os  anuênios  que  antecedem a  junho  de  2008,
impõe-se o pagamento de tais numerários. (…) Vistos, etc. Diante
das  razões  aqui  expostas,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos.8

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  VERBAS  SALARIAIS
PROCEDÊNCIA PARCIAL IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO SALÁRIOS
RETIDOS E NÃO PAGOS ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ÔNUS
QUE CABE AO RÉU ART. 333, II, DO CPC TERÇO DE FÉRIAS NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  DESNECESSIDADE  PAGAMENTO  DE

7 TJPB,  Apelação  Cível  n.  035.2011.000.337-9/001,  Relator:  Juiz  Aluízio  Bezerra  Filho,  convocado,  em
substituição ao Des. José Di Lorenzo Serpa, 1ª Câmara Cível, DJPB 18/12/12.

8 TJPB, Decisão Monocrática na Apelação Cível nº. 021.2010.000.053-4/001, Relator Des. José Ricardo Porto,
DJPB 05/10/2012.
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ANUÊNIOS  NÃO  COMPROVADO  HONORARIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO ADEQUADA DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. A
comprovação da condição de funcionário é suficiente para a
cobrança de verbas salariais  devidas.  No entanto,  cabe ao
empregador  o  ônus  de  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do
empregado ao recebimento das verbas salariais pleiteadas.
[…].9

Nos  termos  do  art.  333,  inciso  II,  do  CPC,  alegado  o  não
pagamento do décimo terceiro  salário  e  das  férias  acrescidas  do terço
constitucional, caberia ao município afastar o direito do autor, trazendo
documentos e recibos referentes à contraprestação pecuniária, o que não
se vislumbra nos autos. Assim, não é lícito esquivar-se de tal pagamento.

Como  é  cediço,  o  município  é  o  detentor  do  controle  dos
documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento
das verbas reclamadas, considerando que ao servidor é impossível fazer a
prova negativa de tal fato.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS:

Por  fim,  em  relação  aos  honorários,  deve  ser  mantida  a
condenação  da  Fazenda  Pública  Municipal  ao  pagamento  da  verba
sucumbencial fixada em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), conforme o
que preceitua o artigo 20, §4°, do CPC.

Com efeito, o valor arbitrado na sentença recorrida apresenta-
se compatível  com  as peculiaridades do feito,  o zelo do profissional,  o
lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem
como o tempo exigido para seu trabalho.

Diante  do  exposto,  nego  provimento  ao  reexame
necessário e às apelações.

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

9 TJPB, Remessa Oficial e Apelação Cível nº 02120090015500001, Relator Desembargador Márcio Murilo da
Cunha Ramos, 3ª Câmara Cível, j. em 12/07/2012.
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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

 


