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–  PROVA  TARDIA  –  INCIDÊNCIA  DE  PRECLUSÃO  –
MARCO  INICIAL  PARA PAGAMENTO  DAS  VERBAS  –
INSURREIÇÃO  DA  MUNICIPALIDADE  –  DATA  DO
INGRESSO  DO  SERVIÇO  PÚBLICO  –
PROPORCIONALIDADE –  RESSALVA NÃO CONSTANTE
NO JULGAMENTO –  ACOLHIMENTO DA ASSERTIVA –
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ART. 557, §1º-A DO CPC. 

Revelados o  vínculo  funcional  e,  por  conseguinte,  a
prestação de serviços,  devido é o pagamento das verbas
salariais inadimplidas.

A  comprovação  de  pagamento  dessas  verbas,  constitui
obrigação primária do ente público, sob pena de configurar
enriquecimento  ilícito  do  ente  público,  em  detrimento  do
particular. 

“Na forma dos arts. 396 e 397 do CPC, a prova documental
deverá  ser  produzida  pelo  réu  por  ocasião  de  sua
contestação”1. 

1 Apelação Cível nº 1.0024.05.819567-8/001(1), 9ª Câmara Cível do TJMG, Rel. Generoso Filho. j. 27.03.2007, unânime, Publ.
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Vistos etc.

Trata-se de  Apelação Cível  (fls.  72/77) interposta pelo Município
de  Brejo dos Santos  insurgindo-se contra a sentença (fls.  66/68) do Juízo de
Direito da  1ª Vara da  Comarca  de  Catolé do Rocha, que julgou parcialmente
procedente a Ação de Cobrança promovida por Irami de Freitas Barbosa contra
o  réu/apelante,  compelindo  este  a  pagar:  1)  férias  integrais  não  gozadas
acrescidas do terço constitucional de 2009/2012; 2) adicional noturno de 2009
a 2012; 3) 13º dos anos de 2009 a 2012.

O  réu/apelante  irresignado  aduziu  que:  1)  a  autora  não
comprovou o requerimento do gozo de férias, por isso não há que se falar em
pagamento da respectiva verba e nem na sua conversão em pecúnia; 2) não
fez  prova  de  desempenhar  suas  atividades  em  horário  noturno,  a  fim  de
receber o adicional  noturno e seus reflexos;  3)  ter  pago os 13º salários de
2010/2011; 4) tendo em vista o ingresso da recorrida ter ocorrido em agosto de
2009, o décimo terceiro desse ano deve ser proporcional.

Nesse contexto, pugnou pelo provimento do recurso, modificando
a sentença, a fim de ser julgada improcedente a ação.

Intimada  a  autora/apelada  para  apresentar  as  contrarrazões,
quedou inerte, fls. 84/85.

A Procuradoria de Justiça, em parecer, pugna pelo desprovimento
do apelo e da remessa necessária, fls. 92/94.

É o relatório.

Decido.

Postulou  a  parte  autora  o  pagamento  de  verbas  salarias
decorrentes da prestação de serviços ao ente apelante, no que foi parcialmente
acolhido por ocasião do julgamento.

Com  efeito,  considerando  os  elementos  coligidos,  o  direito  da
parte autora encontra respaldo no art. 39, §3º da CF/88. Este preceptivo legal
determina a aplicação do disposto no seu art. 7° aos servidores públicos, senão
veja-se: 

Art.  39.  A  União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os
Municípios instituirão, no âmbito de sua competência,
regime  jurídico  único  e  planos  de  carreira  para  os
servidores  da  administração  pública  direta,  das
autarquias e das fundações públicas.

§  3º  Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo

14.04.2007. 
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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.

Dentre  as  aplicações  dos  incisos  do  art.  7°  da  CF/88,  está  o
direito  da percepção de  décimo terceiro  salário,  férias anuais remuneradas,
acrescida de um terço dos vencimentos normais.

Eis o seu teor:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além
de outros que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
VIII - décimo terceiro salário com base na remuneração
integral ou no valor da aposentadoria;
XVII  -  gozo  de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo
menos, um terço a mais do que o salário normal;

A jurisprudência  é  pacífica  não  deixando  margem qualquer  de
dúvida  que restando provado o vínculo com a edilidade e inexistir prova que
ausência de comparecimento do servidor ao trabalho, é devido o pagamento de
verbas salarias não adimplidas:

APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO E REMESSA OFICIAL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  VERBAS  SALARIAIS.  DÉCIMO
TERCEIRO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO  POR  PARTE  DA  ADMINISTRAÇÃO.
ÔNUS QUE LHE INCUMBIA. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  SENTENÇA  EM  CONFORMIDADE
COM OS PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  ÀS
SÚPLICAS. -  É direito líquido e certo de todo servidor
público  perceber  seu  salário  pelo  exercício  do  cargo
desempenhado, décimo terceiro e gozo de férias anuais
remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que
o salário normal, nos termos do artigo 7º, VIII, X, XVII, da
Carta  Magna,  considerando  ato  abusivo  e  ilegal
qualquer  tipo  de  retenção  injustificada.  -  […]  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004782820138150141,  Relator  DES  JOSE  RICARDO
PORTO , j. em 11-01-2016) 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS RETIDOS E
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO NÃO PAGO DURANTE O
PERÍODO  DE  SERVIÇOS  APONTADOS  NA EXORDIAL.
ALEGAÇÃO  DE  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  E
EXTINTIVO DO DIREITO DO DEMANDANTE.  AUSÊNCIA
DE  PROVA.  INADIMPLEMENTO  CONFESSO  NOS
AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO
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DE  JUROS  E  CORREÇÃO  MONETÁRIA  CONTRA  A
FAZENDA.  INCIDÊNCIA  DO  ART.  1º-F  DA  LEI  Nº
9.494/1997.  OBSERVÂNCIA DO  LIMITE  DE  APLICAÇÃO
TEMPORAL  DECORRENTE  DA  MODIFICAÇÃO
INTRODUZIDA PELA LEI  Nº  11.960/2009.  PROVIMENTO
PARCIAL DO  APELO.  -  Uma  vez  não  comprovado  os
fatos impeditivos,  modificativos e extintivos do direito
autoral,  resta configurada a situação de inadimplência
da remuneração e do décimo terceiro salário apontados
na  peça  de  ingresso,  havendo  de  ser  reconhecido  o
direito à percepção das verbas trabalhistas pleiteadas,
sob pena de promover  um verdadeiro enriquecimento
ilícito  da  Administração. -  […]  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00031773620128150461,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j.
em 28-04-2015) 

Conforme disposto no art. 333, II do CPC, incumbia ao município
provar o pagamento das verbas cobradas pela  parte  autora, eis que suscitou
fato negativo de seu direito.  A prova de pagamento, a teor do artigo 319 e
seguintes do Código Civil,  exige quitação regular,  não admitindo presunção,
recaindo no devedor o ônus de demonstrá-la, de forma efetiva e robusta.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte é reiterada, in verbis:

[...]  É ônus do Ente Público produzir provas capazes de
elidir a presunção de veracidade existente em favor dos
servidores  que  buscam  o  recebimento  das  verbas
salariais  não  pagas.  Restando  comprovado  o
adimplemento,  não  há  falar  em  condenação.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016354620138150461,  3ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.
em 23-11-2015) 

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO. ÔNUS DO
ENTE MUNICIPAL. ART. 333, INCISO II, DO CPC. COM-
PROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DE PARTE DA VERBA
REQUERIDA.  FOLHAS  DE  PAGAMENTO  ASSINADAS.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE,  LEGITIMIDADE  E
LEGALIDADE DO ATO DO ADMINISTRADOR PÚBLICO.
DEMAIS  PERÍODOS.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  DO
PAGAMENTO. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM
CAUSA.  PRECEDENTES  DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DOS
RECURSOS.  [...]  É  ônus do município  a  produção  de
prova de fato impeditivo,  modificativo ou extintivo do
direito  dos  servidores,  em  face  à  natural  e  evidente
fragilidade probatória destes. No caso em apreço, o ente
municipal comprovou o adimplemento do terço de férias
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dos períodos de 2007/2008 e 2009/ 2010, não trazendo
aos  autos  prova  do  efetivo  pagamento  dos  demais
interstícios  questionados,  deixando  de  colacionar
qualquer  documento  capaz  de  infirmar  a  alegação de
inadimplência sustentada na peça de ingresso, não se
desincumbindo de demonstrar, de forma idônea, o fato
impeditivo do direito da autora. Do arcabouço coligido ao
encarte processual, verifica-se que o município logrou êxito
em  comprovar  o  adimplemento  do  terço  de  férias  dos
períodos de 2007/2008 e 2009/2010, tendo colacionado aos
autos  folhas  de  pagamento  assinadas  pelo  prefeito  e
tesoureiro.  Ademais,  os  atos  administrativos  goram  de
presunção de veracidade, legalidade e legitimidade de modo
que caberia à recorrente afastá-la com a juntada de extrato
bancário ou qualquer outro meio probatório, o que não foi
feito. A vedação do enriquecimento ilícito  se  constitui
em princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer
vantagens  ou  acréscimo  de  bens  em  detrimento  de
outrem,  sem  uma  justa  causa,  não  podendo  o
promovido  locupletar-se  as  custas  da  exploração  da
força  de  trabalho  humano.  (TJPB;  Ap-RN  0000939-
62.2012.815.0261; Segunda Câmara Especializada Cível;
Rel.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho;  DJPB
07/07/2015; Pág. 14)  

Ademais, o fato de a apelada não ter comprovado o efetivo gozo
das férias, não desnatura o direito de receber o adicional constitucionalmente
garantido,  pois  trata  “de  direito  adquirido  do  servidor  que  adere  ao  seu
patrimônio jurídico, após o transcurso do período aquisitivo.”2 

Na espécie, a autora comprovou o vínculo empregatício e afirmou
não ter recebido o pagamento das verbas salariais descritas na exordial. Por
seu turno,  a  parte  adversa não conseguiu provar  a  devida quitação,  o  que
ensejou o julgamento favorável ao servidor, compelindo a municipalidade no
pagamento das respectivas verbas.

Assim, tenho como frágeis os argumentos do ente apelante, visto
que não foram suficientes para motivar a reforma do julgado,  neste aspecto,
por carecer prova do pagamento das verbas.

Aliás, a juntada tardia de contracheques  constando a rubrica do
13 salário, não altera o cenário processual, pois não é documento novo, do

2(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00017650920138150761, 2ª Câmara Especializada Cível, Relator DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 01-12-2015) 

COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. DIREITO DO SERVIDOR
INDEPENDENTE DO EFETIVO GOZO DAS FÉRIAS.  PROVA DO PAGAMENTO.  ÔNUS DO ENTE FEDERADO.
COMPROVAÇÃO PARCIAL DO ADIMPLEMENTO DOS VALORES PLEITEADOS NA EXORDIAL.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL. REMESSA NECESSÁRIA. SENTENÇA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF E DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REMESSA NECESSÁRIA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça da Paraíba é no sentido de que o terço constitucional de férias é
devido ao servidor público independentemente do efetivo gozo das férias, cabendo ao ente federado, desde
que comprovado o vínculo funcional,  a  prova do pagamento. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00009387720128150261, - Não possui -, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 18-01-
2016)
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qual  tinha  conhecimento  a  edilidade,  mas  deixou  no  tempo  oportuno  de
apresentar, seja na contestação3, seja na fase de instrução. Se não o fez, no
momento devido4, operou a preclusão e restou inadimplida a verba.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSUAL CIVIL. JUNTADA DE DOCUMENTOS COM
A  APELAÇÃO.  DOCUMENTO  NOVO.  NÃO
CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A regra prevista no art. 396 do Código de Processo
Civil, segundo a qual incumbe à parte instruir a inicial
ou  a  contestação  com  os  documentos  que  forem
necessários  para  provar  o  direito  alegado,  somente
pode ser excepcionada se, após o ajuizamento da ação,
surgirem documentos  novos,  ou  seja,  decorrentes  de
fatos  supervenientes  ou  que  somente  tenham  sido
conhecidos pela parte em momento posterior (CPC, art.
397).
2.  Contudo,  os  documentos  apresentados  com  a
apelação  não  se  caracterizam  propriamente  como
novos,  porquanto,  conforme  assentado  perante  as
instâncias  ordinárias,  a  alimentanda  já  tinha  pleno
conhecimento de sua existência no momento da propositura
da ação revisional  de alimentos,  não lançando mão deles
oportunamente.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  Ag  1247724/MS,  Rel.  Ministro  RAUL ARAÚJO,
QUARTA TURMA, julgado em 03/11/2015, DJe 25/11/2015)

Outrossim, ressalto que a conduta da edilidade representa frontal
ofensa ao princípio juridicamente sedimentado de que o salário é direito de
todo trabalhador  (CF/88,  art.  7º,  IV,  VI  e  X),  decorrente  de serviço  por  ele
prestado, tratando-se, assim, de atitude abusiva e ilegal o não pagamento de
verba salarial devida, devendo pela via judicial ser combatida.

Quanto ao adicional noturno, esclareço que em nenhum momento
a edilidade, apresentou prova para demonstrar que a servidora não trabalhava
no horário noturno ou que pagou a verba postulada.

Em matéria de prova o legislador adotou método aparentemente
simples  de  atribuição  do  encargo  probatório  a  cada  uma  das  partes.  Em
princípio cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito (inciso I do
art.  333/1973)  e  ao  réu  a  prova dos  fatos  impeditivos,  modificativos  ou
extintivos do direito da parte contrária (inciso II do mesmo artigo). 

Por fatos constitutivos do direito - não importando de qual parte -,
3CPC 2015/Art. 300 - Compete ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e
de direito, com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir.

4“Na forma dos arts.  396 e 397 do CPC, a prova documental  deverá ser  produzida pelo réu por ocasião de sua
contestação”.  Apelação  Cível  nº  1.0024.05.819567-8/001(1),  9ª  Câmara  Cível  do  TJMG,  Rel.  Generoso  Filho.  j.
27.03.2007, unânime, Publ. 14.04.2007.  
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devem ser entendidos aqueles tomados como base para a afirmação de um
direito de que se imagine ela titular, e que pretenda ver reconhecido em juízo.
Já quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, impõe-se maior
cautela, pois não se confundem eles com a mera negativa dos fatos aduzidos
pela parte adversa.

Conforme disposto no art. 333, II do CPC, incumbia ao município
provar  que  a  autora  trabalhava  no  horário  diurno,  ou  que já  havia  pago  o
referido adicional. 

Finalmente, merece acolhimento a assertiva recursal de que, por
ter  a  autora  ingressado  no  serviço  público  em  agosto  de  2009,  o  décimo
terceiro salário desse ano deve ser proporcional.

Aliás, como a matéria também aportou nesta Corte Revisora por
força da remessa oficial, é pertinente esclarecer que todas as verbas que o
Município foi condenado a pagar, deve ter como marco inicial o mês de agosto
de 2009, por ser este o mês que se tem notícias de ser ocorrido o acesso no
serviço público municipal. 

 
Com estas considerações,  aciono o dispositivo constante no  art.

557,  § 1º-A do CPC/19735 e, dou provimento  parcial  a remessa oficial  e ao
recurso de apelação, para reformar,  em parte, a sentença e fixar como termo
inicial das condenações o mês de agosto de 2009, devendo, por conseguinte,
as verbas salariais ao ano de 2009 serem proporcionais a este mês e integrais
a 2010/2012, mantendo  o fundamento da condenação  consoante  consignado
na sentença.

Honorários advocatícios nos termos da sentença, eis que a parte
autora decaiu da parte mínima do pedido.

P. I. 

João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

g/04

5
Aplica-se o art. 557 do CPC/1973, considerando que a decisão atacada foi publicada na sua vigência.
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