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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  COMISSIONADO.
MUNICÍPIO  DE  LUCENA.  DIFERENÇAS
SALARIAIS.  PROVAS  SATISFATÓRIAS.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA.
ÔNUS  DO  ENTE  PÚBLICO.  INTELIGÊNCIA DO
ART.  333,  II,  DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
VALORES  DEVIDOS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DA REMESSA E
DA APELAÇÃO.

- Em tendo o ente municipal alegado fato impeditivo
ao  direito  autoral,  caber-lhe-ia  acostar  documentos
hábeis a comprovar tal assertiva, nos termos do art.
333,  II,  do Código de Processo Civil,  o que não se
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operou na hipótese, razão porque forçoso reconhecer
a propriedade da sentença hostilizada.

- É obrigação da Administração Pública comprovar o
pagamento  de  todas  as  remunerações  aos  seus
servidores, na forma consagrada pela lei, bem como
de que não houve a prestação do serviço, por dispor
de  plenas  condições  para  tal  fim,  sendo  natural  a
inversão do ônus probatório.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de  Justiça  da  Paraíba,  por  unanimidade,  negar  provimento  à  remessa  oficial  e  à
apelação.

Francisco Carlos Meira da Silva manejou a presente
Ação de Cobrança, em face do  Município de Lucena,  alegando que foi nomeado
pela  Edilidade,  em 02/01/2009,  para  exercer  o  cargo  em comissão  de  Procurador
Geral, com “status” de Secretário. Verbera, ainda, que a Câmara Municipal aprovou
a Lei nº 638/08, fl. 13, a qual previa os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Secretários Municipais para a legislatura de 2009 a 2012 , fixando para este último, o
valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos). Contudo, alega, que, mesmo
diante da existência de previsão legal,  não vinha percebendo a quantia da forma
devida,  razão  pela  qual  postula  a  procedência  do  pedido  exordial  para  que  o
município seja condenado ao pagamento das diferenças salariais retidas.

Citado, o Município de Lucena ofertou contestação,
fls. 23/26, pugnando pela improcedência do pedido.

Às  fls.  54/60,  a  Magistrada  singular  julgou
procedente o pedido exordial, consignando os seguintes termos:
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Ante o exposto, com fundamento no artigo 269, I, do
CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na
inicial, para condenar o promovido a pagar ao autor
as diferenças salariais referentes aos anos de 2009 a
2012,  no  valor  de  R$  19.266,67  (dezenove  mil
duzentos  e  sessenta  e  seis  reais  e  sessenta  e  sete
centavos), acrescidos de correção monetária desde o
dia de cada desconto, bem como de juros de mora de
0,5 % ao mês (art. - F da Lei nº 9.494/97), a contar do
trânsito em julgado desta decisão.
Condeno,  ainda,  o  promovido,  nas  custas  e  em
honorários  advocatícios,  que  fixo  em  10%  sobre  o
valor total da condenação.

Inconformado,  o  promovido  ingressou  com
APELAÇÃO, fls.  65/70,  refutando  as  insurgências  recursais,  sob  a  alegação  que,
durante o período de 2009 a 2012, passava por grave crise financeira, não possuindo
recursos para efetivar o pagamento dos Secretários sem que viesse a prejudicar o
pagamento dos servidores efetivos. Asseverou, ainda, que o subsídio no valor de R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) tornou-se extremamente dispendioso para a
estrutura econômica-financeira do município.

Devidamente  intimado,  o  apelado  apresentou
contrarrazões, fls. 76/82, rechaçando os termos citados no apelatório, e, postulando,
ao final, a improcedência do presente recurso, com a manutenção da sentença em
todos os seus termos.

Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista  o  não preenchimento das  hipóteses  elencadas  no art.  82,  do Código de
Processo Civil, consubstanciado, ainda, no art. 169, § 1º, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.
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É o RELATÓRIO. 

VOTO

Inicialmente, impende consignar que a apelação cível
foi interposta em 12 de dezembro de 2014, fl. 75, razão pela qual o presente recurso
será apreciado sob os parâmetros da Lei nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973, porquanto
em vigor à época do sobredito ato processual.

Ainda com base no Enunciado Administrativo nº 02,
do  Superior  Tribunal  de  Justiça,  “Aos  recursos  interpostos  com  fundamento  no
CPC/1973  (relativos  a  decisões  publicadas  até  17  de  março  de  2016)  devem  ser
exigidos  os  requisitos  de  admissibilidade  na  forma  nele  prevista,  com  as
interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.

Em reforço, é válido trazer a lume decisão proferida
por esta  Corte de Justiça,  da lavra da Desembargadora  Maria de Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti,  registrada como Apelação Cível nº 0008420-79.2014.815.0011 –
Campina Grande, a qual preleciona:

APELAÇÃO  CÍVEL  –  REGRAS  DE  DIREITO
INTERTEMPORAL - PUBLICAÇÃO DE SENTENÇA
E  INTERPOSIÇÃO  DE  RECURSO  ANTES  DA
VIGÊNCIA DO CPC/2015 – ANÁLISE DO RECURSO
SOB  O  REGRAMENTO  CONSTANTE  NA  LEI
5.869/73.
Os atos jurídicos processuais (sentença e Apelação)
que tiveram seus efeitos consumados ainda sob a
égide do regramento anterior devem ser apreciados
de  acordo  com  os  ditames  elencados  no  CPC  de
1973,  mesmo  que  esta  decisão  seja  proferida  na
vigência  da  Lei  nº  13.105/20151,  privilegiando  as
disposições  de  direito  intertemporal  estabelecidas
em  seu  art.  14  e  1.046,  bem  como  os  axiomas
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constantes no art. 1º da nova lei processual, art. 6º
da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição
Federal (…) - grifei.

Prosseguindo,  convém  esclarecer  que  os  presentes
autos  aportaram  a  esta  Corte  de  Justiça  tanto  pela  interposição  do  Recurso
Apelatório pelo promovido, quanto em razão da  Remessa Oficial, razão pela qual
passo  a  analisá-los  conjuntamente,  haja  vista  o  exame  das  questões  meritórias
recursais se entrelaçarem.

Analisando o processo, vislumbro, de plano, que o
promovente  comprovou,  através  da  documentação  colacionada  às  fls.  15/18,  a
existência de vínculo com o Município de Lucena, entre o período de 2009 a 2012,
circunstância, a priori, suficiente a suplantar a sua obrigação de lastrear o direito que
lhe fora reconhecido em primeiro grau,  atinente ao percebimento dos subsídios a
menor relativos aos meses de setembro de 2009 a dezembro de 2012, supostamente
retidos pela Administração.

Diante  desse  panorama  e  a  fim  de  reverter  a
condenação quanto a tais valores, caberia ao ente municipal, por seu turno, acostar
elementos  outros,  com aptidão  de  impedir,  modificar  ou extinguir  a  pretensão
deferida, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil, o qual preleciona:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I  –  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito;
II –  ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor -
grifei.

Na hipótese vertente, vê-se que, além da Edilidade
não ter  produzido  o  arcabouço  comprobatório  desse  fato  impeditivo,  ela  mesma
reconheceu o seu não adimplemento ao asseverar que “no período compreendido
entre 2009 a 2012, a edilidade passava por grave crise financeira, não possuindo
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recursos para efetivar o pagamento dos Secretários sem prejudicar o pagamento de
outros servidores efetivos”. Logo, não há como, nesta instância,  meras alegações
ordenar a paralisação dos  efeitos  jurídicos  decorrentes  de fatos constitutivos  não
desconstituídos. 

Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao
dispor que o réu 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 aduzidos 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.
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. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DO  GOZO.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA
DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DOS  RECURSOS.  De  acordo  com  o  entendimento
atual desta corte e do STJ, o efetivo gozo de férias
não precisa de comprovação para serem devidas.  É
ônus  do  município  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o

Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0000848-95.2013.815.1211  6



direito  do  servidor  ao  recebimento  das  verbas
salariais  pleiteadas.  […].  (TJPB;  Rec.
026.2011.000322-0/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 27/06/2013;
Pág. 16) – negritei.

E,

REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS, E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
NÃO PAGOS. DEMONSTRAÇÃO DO GOZO DAS
FÉRIAS.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTE  DO
STF  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
REPERCUSSÃO  GERAL.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
MUNICÍPIO QUANTO AO FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO  DO  AUTOR.  INTELIGÊNCIA DO  ART.
333,  II,  DO  CPC.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA
MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO
DO  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA  DA  LICENÇA-
PRÊMIO.  NECESSIDADE  DE  NORMA
REGULAMENTADORA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA. Segundo decisão do pretório Excelso em
sede  de  recurso  extraordinário  em  que  foi
reconhecida repercussão geral, o pagamento do terço
constitucional  de  férias  não  depende  da
demonstração do efetivo gozo. De acordo com o art.
333, II, do CPC, ao demandado incumbe demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do  autor.  O  pagamento  das  verbas  pleiteadas
configuraria fato extintivo do direito do autor, mas
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que  não  foi  comprovado  pelo  réu/apelante.  O
adicional  por  tempo  de  serviço  é  previsto
pormenorizadamente na Lei orgânica do município
de  Guarabira,  devendo  ser  pago  a  todos  os
servidores  municipais.  (TJPB;  ROf  018.2009.001962-
3/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013;
Pág. 9).

Vê-se, portanto, que a sentença, ora sob reapreciação
obrigatória,  bem  sopesou  os  fatos  e  aplicou  o  direito,  não  havendo  razão  para
reformá-la.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL E AO RECURSO APELATÓRIO.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
João Alves da Silva (Presidente), Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator)
e  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  de  Direito  convocado  em  substituição  ao
Desembargador Romero Marcelo da Fonseca Oliveira).

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 07 de junho de 2016 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                         Desembargador 
                              Relator
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