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APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA NECESSÁRIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE
SENTENÇA.  “EXTRA  PETITA”.  REJEIÇÃO.
DÉCIMO  TERCEIRO E  TERÇO DE FÉRIAS.
DIREITO CONSTITUCIONAL CONSAGRADO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 7º, INCISO XVII, C/C
ARTIGO 39, §3º, AMBOS DA CF. PAGAMENTO
NECESSÁRIO. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO
CÍVEL E DA REMESSA NECESSÁRIA.

- É direito líquido e certo de todo servidor público,
ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo
exercício  do cargo desempenhado,  nos termos do
artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,  considerando  ato
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção
injustificada.

-   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.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DEPROVER A APELAÇÃO CÍVEL E
A REMESSA NECESSÁRIA, nos termos do voto do Relator e da certidão de
julgamento de fl. 61.
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RELATÓRIO

Trata-se de Remessa  Necessária,  e  de  Apelação  Cível  da

Sentença (fls. 32/37) proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de

Catolé do Rocha que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o

pedido para que o Promovido pague em favor da parte Promovente os décimos

terceiros salários dos anos de 2008 a 2011 e as férias integrais referentes ao

período aquisitivo de 2008 a 2011,  com acréscimos de correção monetária,

pelo IPCA, a partir da data do vencimento, e juros moratórios, de acordo com

os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados a caderneta de

poupança, na forma do art. 1º F da Lei 9.494/97, desde a citação inicial

Em  suas  razões,  o  Município  aduz,  em  preliminar,  pela

anulação da sentença, uma vez que o julgamento foi “extra petita” e, no mérito,

pela improcedência da ação (fls. 41/46).

Sem contrarrazões (fl. 48-v)

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo Desprovimento

do Apelo (fls. 54/57).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

O Município Apelante requer a anulação da Sentença, sob o

fundamento da mesma ser “extra petita”.

Afirma que a aposentadoria do Autor se deu no ano de 2007 e

não no ano de 2011, de modo que a Sentença teria decido a demanda com

base em período aquisitivo alheio ao que fora apresentado na inicial.

Compulsando  os  autos,  verifica-se  que,  de  fato,  o  Autor  foi

admitido no cargo de vigilante em 01 de janeiro de 1983, tendo laborado até a

data de 26/11/2011,  conforme se comprova através da cópia da CTPS (fls.
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12/13), onde consta expressamente a saída do trabalhador.

Dessa forma, o termo final a ser considerado deve ser a data

apresentada pelo Autor e não aquela indicada pelo Município Promovido, uma

vez que, como se sabe, somente após o término do contrato de trabalho é que

se inicia a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido, não há que se falar em sentença “extra petita”,

na medida em que foi analisado o pedido do Autor nos termos propostos na

exordial.

Pelo exposto, rejeito a Preliminar de Nulidade da sentença.

MÉRITO

Tratando-se de Ação de Cobrança de remuneração intentada

por servidor, opera a inversão do ônus probandi, cabendo à Administração

Pública demonstrar o adimplemento dos salários dos seus servidores ou que

estes não trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente,

não têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, que,

por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer prova do contrário. 

É pacífica a jurisprudência pátria, nesse esteio:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO
CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
SUSCITADA PELO APELANTE. REJEIÇÃO. MÉRITO.
VERBAS SALARIAIS. ATRASO. INCUMBÊNCIA DO
ÔNUS DA PROVA AO MUNICÍPIO. INEXISTÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE FATO MODIFICATIVO,
IMPEDITIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
OBRIGAÇÃO DA EDILIDADE DE EFETUAR OS
PAGAMENTOS. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO
DO APELO. JUROS DE MORA. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DE
OFÍCIO POR ESTA CORTE. PRECEDENTES.
INCIDÊNCIA NO PERCENTUAL DE 0,5% AO MÊS.
REFORMA DE OFÍCIO DO JULGADO NESTE
PARTICULAR.DIREITO AUTORAL1

1 TJ/RN - 54612 RN 2008.005461-2, Relator: Des. Dilermando Mota, Data de Julgamento: 09/03/2010, 1ª Câmara
Cível.
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Entendo,  por  tais  razões,  que  o  Município  não  juntou  a  ficha

financeira do Promovente pertinente as verbas (1/3 de férias e décimo terceiro

salário) não prescritas, no caso, as dos períodos de março de 2008 a 2013,

não comprovando, pois, o pagamento pleiteado por ela.

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.

Portanto, se a municipalidade não logrou êxito em derruir as

alegações Autorais, deve suportar tal ônus.

Quanto aos pedidos de FGTS e adicional noturno, os mesmos

não foram analisados,  uma vez  que o Requerente  não apresentou recurso

voluntário sobre a matéria.

Por  tais  razões,  DESPROVEJO  A APELAÇÃO  CÍVEL E  A

REMESSA NECESSÁRIA, mantendo-se inalterada a decisão.

É o voto.

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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