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APELO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL. VETERINÁRIO. PAGAMENTO DE 
SALÁRIO ATRASADO.  CABIMENTO.  PROVA DE FATOS 
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO 
DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA EDILIDADE. ART. 373, II, 
DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA. PROVAS JUNTADAS 
PELA  FAZENDA  NO  SENTIDO  DO  INADIMPLEMENTO 
DA RUBRICA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS E 
NÍTIDO  PROPÓSITO  PROTELATÓRIO.  LITIGÂNCIA  DE 
MÁ-FÉ.  ARTS.  80  E 81,  §  2º,  DO CPC.  DESPROVIMENTO 
DO RECURSO COM APLICAÇÃO DE MULTA EX OFFICIO.

- Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização do 
pagamento pleiteado, nos termos do artigo 373, II, do CPC. Se 
não  provou  o  pagamento,  deve  efetuá-lo,  sob  pena  de 
ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  público  em 
detrimento do particular, vedado pelo ordenamento jurídico.

- Tendo o Poder Público demandado alegado, em sua defesa, 
o  adimplemento  do  salário  reclamado  pelo  autor,  todavia 
juntado fichas financeiras que denotam a falta de pagamento 
da remuneração do servidor, resta configurada a litigância de 
má-fé da Municipalidade, por alteração da verdade dos fatos e 
nítido  propósito  protelatório,  devendo recair  sobre  tal  polo 
multa, que, nos termos do art. 81, § 2º, do CPC, “poderá ser 
fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo”, em 
sendo o valor da causa irrisório (art. 81, § 2º, do CPC).

RECURSO ADESIVO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 



FIXAÇÃO NO PATAMAR DE 10 % (DEZ POR CENTO) DO 
VALOR  DA  CONDENAÇÃO.  QUANTIA  IRRISÓRIA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  85,  §  8º,  CPC.  ARBITRAMENTO 
RAZOÁVEL. PROVIMENTO DO RECURSO ADESIVO.

- Em sendo os honorários sucumbenciais fixados em patamar 
irrisório, considerando-se o arbitramento à proporção de 10 % 
(dez por cento) do valor condenatório (R$ 821,04, acrescidos de 
correção monetária e de juros de mora), faz imperiosa a sua 
adequação  ao  artigo  85,  §  8º,  do  CPC  em  vigor,  mediante 
critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

                                  VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como 
partes as acima nominadas.

                                  ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível 
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar 
provimento ao apelo do Município, com aplicação de multa por litigância de má-fé, e 
dar  provimento  ao  recurso  adesivo,  nos  termos  do  voto  do relator,  integrando  a 
decisão a certidão de julgamento de fl. 65.

RELATÓRIO

Trata-se  de  recursos  apelatório  e  adesivo  interpostos  pelo 
Município de Alagoa Grande e Francimar Soares de Sousa, respectivamente, contra 
sentença proferida pelo MM. Juízo da Comarca de Alagoa Grande, nos autos da ação 
ordinária de cobrança, proposta pelo recorrente em face do Município apelante.

Na sentença ora  objurgada,  a  douta  magistrada  a  quo  julgou 
procedente a  pretensão vestibular,  para  o fim de condenar a  Fazenda Pública  ao 
pagamento, em favor do promovente, do salário retido referente ao mês de dezembro 
de  2012,  acrescido  de  correção  monetária,  arbitrando,  ademais,  honorários  de 
sucumbência na alçada de 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignado  com  o  provimento  em  apreço,  o  Poder  Público 
vencido ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma da decisão, arguindo, 
em suma, o devido adimplemento da totalidade das verbas devidas ao demandante.

Por sua vez, o autor interpõe recurso adesivo, argumentando a 
irrisoriedade dos honorários fixados, correspondentes a apenas R$ 82,10, em razão 
do que pugna pela reforma da sentença, com a majoração dos ônus sucumbenciais.

Ambos os apelado e recorrido apresentaram contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, 



§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO EM CONJUNTO O APELO E A REMESSA

Conforme se vê do exame do caderno processual, a controvérsia 
devolvida ao crivo desta instância jurisdicional transita em redor da condenação do 
Município ao pagamento, em favor do autor, servidor público municipal ocupante do 
cargo de médico veterinário, do salário retido do mês de dezembro de 2012, bem 
assim ao arbitramento dos honorários sucumbenciais recaídos em face da Fazenda.

A  esse  respeito,  adentrando-se,  inicialmente,  na  análise  da 
obrigação  de  a  Municipalidade  adimplir  a  verba  reclamada  pelo  promovente, 
apelado,  vale observar que o mesmo comprovou que foi nomeado em 17/05/1999, 
para o cargo de médico veterinário, após aprovação em concurso público.

Caberia, pois, à edilidade trazer provas aptas a desconstituir as 
alegações trazidas pelo autor, aquelas as quais, contudo, não se fazem presentes nos 
autos. Pelo contrário, a municipalidade, ao contestar e recorrer, limitara-se a afirmar 
que as verbas pleiteadas haviam sido devidamente quitadas, em nítido falseamento 
da verdade, porquanto as fichas financeiras juntadas, dentre tais a colacionada à fl. 
22v., são inequívocas em sentido contrário, atestando, justamente, o inadimplemento 
da remuneração do servidor litigante, relativamente a dezembro de 2012.

Com efeito, cabia à municipalidade provar os fatos impeditivos, 
modificativos ou extintivos dos direitos pleiteados, como dispõe o art. 373, II, CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[...]
II  –  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor”. (grifo nosso).

Referendando tal entendimento, a jurisprudência consagra:

“É ônus do Município provar a ocorrência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao 
recebimento  das  verbas  salariais  pleiteadas. Nas  causas  em 
que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados 
consoante apreciação equitativa do juiz. Assim, tendo o juízo 
monocrático seguido as balizas legais, não há o que se alterar. 
Estando a  matéria  pacificada  por  jurisprudência  dominante 
deste Tribunal de Justiça, impõe-se a negação do seguimento 



de recurso, nos termos do caput do art. 557 do CPC”.1 

“CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO -Ação Ordinária 
de Cobrança - Serviço Prestado ao Município - Ausência de 
Pagamento - Documento comprovando que o Município deve 
ao  autor  -  Revelia -Sentença  -  Apelação  -  Manutenção  da 
sentença - Desprovimento do recurso. - Portanto, tendo o autor 
provado o fato constitutivo do seu direito art. 333, 1, CPC e 
não tendo o Município demonstrado o fato impeditivo por ele 
alegado art. 333, II, CPC, impõe-se reconhecer a procedência 
do pedido, mantendo a sentença em todos os termos.” 2 

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO  DE  SÃO  JOSÉ  DE 
CAIANA.  Servidor  público.  Salários  retidos.  Revelia  do 
promovido. Julgamento  antecipado.  Procedência  do  pedido. 
Apelação cível. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. 
Pagamento  de  salários.  Ausência  de  documentos.  Ônus  da 
prova  que  compete  ao  Município.  Conhecimento  e 
desprovimento  do  recurso.  Tratando-se  de  relação  de  trato 
sucessivo, a Incidência, da prescrição qüinqüenal é contada a 
partir  dos  cinco  anos  anteriores  à  propositura  da  ação  - 
Súmula  85  do  STJ.  Preliminar  de  prescrição  rejeitada. 
Incumbe  à  edilidade  comprovar  o  pagamento  das  verbas 
salariais aos seus servidores,  e  não a estes,  que não podem 
constituir provas negativas do fato.” 3 

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  PROGRESSÃO  FUNCIONAL. 
DIFERENÇAS SALARIAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. 
INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. ATO IMPEDITIVO, 
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO.  ART.  333,  II,  DO CPC. 
INCUMBÊNCIA  DO  RÉU.  RECONHECIMENTO  DO 
DIREITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS 
LEGAIS.  NÃO  PREENCHIMENTO.  ALEGAÇÃO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº  7/STJ.  LEI  ESTADUAL  Nº 
10.961/92.  VIOLAÇÃO. EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. 
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 280/STF.  1.  Não há falar 
em  julgamento  extra  petita  se  a  pretensão  do  autor  diz 
respeito  ao  recebimento  das  parcelas  decorrentes  da 
progressão,  uma vez  que  para  julgar  o  pedido  procedente, 
deve,  primeiramente,  o  Juiz  sentenciante  declarar  o  seu 

1 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
2 TJPB – AC 0532009000178-4/001 – Des. Genésio Gomes Pereira Filho – 3ª Câmara Cível – 20/04/2010.
3 TJPB – AC 0212004001911-5/001 – Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro – 4ª CC -09/11/2009.



direito à referida progressão funcional. 2.  Nos termos do art. 
333, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à 
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou extintivo  do 
direito do autor. 3.  (...).  5.  Agravo regimental a que se nega 
provimento.4 

Em razão da inteligência acima perfilhada e ausente qualquer 
comprovante de quitação das verbas pleiteadas entendo que a parte apelada faz jus à 
percepção do salário  retido,  tal  como restou decidido pelo MM. Juízo  a  quo,  não 
merecendo retoques, portanto, a sentença nesse ponto particular.

É imperioso ressaltar, ainda, que o recebimento da retribuição 
pecuniária pelo trabalho prestado à Administração configura direito dos servidores 
assegurado  constitucionalmente  (art.  7.º),  tendo  em  vista  que  não  se  admite  a 
prestação  de  serviço  gratuito.  Vale  lembrar,  ademais,  que  o  não  pagamento  das 
verbas remuneratórias devidas configurar-se-ia locupletamento ilícito por parte da 
Administração Pública, sendo certo que o servidor público, como todo trabalhador, 
tem direitos assegurados, entre eles a garantia da remuneração devida.

Outrossim, emerge da insurgência do Poder Público, o incurso 
de tal ente político em nítida conduta eivada de litigância de má-fé, precisamente por 
ocasião de, a despeito das provas por si mesmo produzidas, as quais atestam a falta 
de pagamento da verba objeto dos autos, ter o Município arguido a efetiva quitação 
perante o servidor. Não há dúvidas, pois, que sua atuação consubstancia alteração da 
verdade dos fatos, bem assim, exala nítido propósito protelatório.

A esse respeito, veja-se a disciplina dos arts. 80 e 81, do CPC:

Art. 80.  Considera-se litigante de má-fé aquele que:
[...]
II - alterar a verdade dos fatos;
[…]
VI - provocar incidente manifestamente infundado;
[...]

Art.  81.   De  ofício  ou  a  requerimento,  o  juiz  condenará  o 
litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um 
por  cento  e  inferior  a  dez  por  cento  do  valor  corrigido  da 
causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta 
sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as 
despesas que efetuou.
[...]
§ 2º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a 

4 STJ, AGA 200802395385, 6ª T., Rel. OG Fernandes, Data da Publicação: 28/09/2009.



multa  poderá  ser  fixada  em  até  10  (dez)  vezes  o  valor  do 
salário-mínimo.

Nesse diapasão,  ante a configuração da litigância de má-fé do 
Município apelante, por ocasião do artigo 80, II  e VI, do CPC, passo a aplicar,  ex  
officio, em face do mesmo, multa, esta, arbitrada no valor de 2 (duas) vezes o  salário-
mínimo, dentro do que prescreve o parágrafo 2º, do art. 81, supratranscrito.

A seu turno, naquilo que pertine ao recurso adesivo, atinente ao 
ínfimo arbitramento dos honorários de sucumbência, tenho que merece amparo.

Com efeito, em sendo os honorários sucumbenciais fixados em 
patamar  irrisório,  considerando-se  o  arbitramento  à  proporção  de  10%  (dez  por 
cento) do valor condenatório (R$ 821,04, mais correção monetária), é imperiosa a sua 
adequação ao art. 85, § 8º, do CPC em vigor, mediante critério de razoabilidade.

Com base em tal raciocínio, o dispositivo retro dispõe que, “Nas 
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando 
o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação 
equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”, segundo o qual:

Art. 85,  § 2º. Os honorários serão fixados entre o mínimo de 
dez  e  o  máximo  de  vinte  por  cento  sobre  o  valor  da 
condenação,  do  proveito  econômico  obtido  ou,  não  sendo 
possível  mensurá-lo,  sobre  o  valor  atualizado  da  causa, 
atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

Pois  bem,  tomando  em  conta  tais  parâmetros,  tenho  por 
adequada  e  razoável  a  majoração  dos  honorários  sucumbenciais  arbitrados  em 
desfavor  da  Edilidade  para  o  montante  de  R$  1.000,00  (mil  reais),  porquanto 
condizente com as reais particularidades envolvidas na casuística.

Em razão de  todo o  exposto,  nego provimento ao apelo  do 
Município,  condenando-o,  ainda,  de  ofício,  em  multa  por  litigância  de  má-fé, 
fixada no equivalente a 2 (duas) vezes o valor do salário-mínimo (Arts. 80, II e VI, e 
81, § 2º, do CPC), ao passo em que dou provimento ao recurso adesivo do autor, 
majorando os honorários sucumbenciais ao montante de R$ 1.000,00 (mil reais).

É como voto.



DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, negar provimento ao apelo 
do Município, com aplicação de multa por litigância de má-fé, e dar provimento ao 
recurso adesivo, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão o  Exmo.  Des.  Romero Marcelo  da  Fonseca 
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho.

Presente ao julgamento a Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino 
Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do 
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 28 de junho de 2016.

João Pessoa, 30 de junho de 2016.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


