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PRELIMINAR  SUSCITADA  NO  PARECER
MINISTERIAL.  QUESTÃO  DE  ORDEM  PÚBLICA.
REEXAME NECESSÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DE
CONDIÇÃO  DE  EFICÁCIA  DA  SENTENÇA.
INCIDÊNCIA  DA  LEGISLAÇÃO  PROCESSUAL
VIGENTE NA DATA DE SUA APLICAÇÃO/ANÁLISE
(CPC/2015).  MUNICÍPIO  DE  BOA  VENTURA.
CONDENAÇÃO INFERIOR A 100 (CEM) SALÁRIOS
MÍNIMOS.  DUPLO  GRAU  DE  JURISDIÇÃO.
DESNECESSIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  496,
§3º,  DO  NOVO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
REJEIÇÃO DA QUESTÃO PRÉVIA.

- No que diz respeito à natureza jurídica, o reexame necessá-
rio NÃO é recurso, porque não é voluntário. Apesar de ser in-
corretamente  assim chamado,  trata-se  de  uma  condição  de
eficácia da sentença, devendo ser julgado ou não de acordo
com  a  legislação  vigente  no  momento  de  sua
aplicação/análise, no caso, CPC/2015.

- Nos termos do art. 496, §3º, da nova Lei Adjetiva Civil, não
há remessa necessária quando a condenação do processo não
ultrapasse a 100  (cem) salários mínimos, em se tratando de
Município.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARGO
COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  PEDIDO  DE
PERCEPÇÃO  DOS  13º  SALÁRIOS  ATRASADOS  E
DAS  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS,  ACRESCIDAS  DO
RESPECTIVO  TERÇO.  SENTENÇA  QUE  JULGOU
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PARCIALMENTE  PROCEDENTE  A  PRETENSÃO
AUTORAL.  IRRESIGNAÇÃO  QUANTO  ÀS
PARCELAS CONSTITUCIONAIS. DESNECESSIDADE
DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO GOZO. DIREITO
CONFIGURADO.  MATÉRIA  ANALISADA  NA
SUPREMA  CORTE  COM  DECLARAÇÃO  DE
REPERCUSSÃO  GERAL.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO POR PARTE
DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.
ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL DE 2015. DESPROVIMENTO MONOCRÁTICO
DO RECURSO. 

- É direito de todo servidor público perceber seu salário pelo
exercício do cargo desempenhado, além do décimo terceiro e
das férias  anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a
mais do que o salário normal, seja seu vínculo decorrente de
cargo efetivo ou em comissão, considerando ato abusivo e
ilegal qualquer tipo de retenção injustificada.

-  “EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINIS-
TRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO CO-
MISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS:
PAGAMENTO  ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIO-
NAL.  PREVISÃO  CONSTITUCIONAL  DO  BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA
DESTE SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE
NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é ad-
quirido após o período de doze meses trabalhados, sendo
devido o pagamento do terço constitucional independente
do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal
não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitu-
cional aos servidores exonerados de cargos comissionados
que  não  usufruíram férias.  3.  O não pagamento  do  terço
constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é
penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu
direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde físi-
ca e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direi-
to ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usu-
fruído das férias no momento correto. 4. Recurso extraordi-
nário não provido.” (STF - RE 570908, Relator(a): Min. CÁR-
MEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPER-
CUSSÃO  GERAL -  MÉRITO DJe-045  DIVULG  11-03-2010
PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS
v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33) (grifei)
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-  Levando-se  em  conta que  a  alegação  de  pagamento  de
verbas  trabalhistas  representa  fato  extintivo  de  direito,
compete ao empregador produzir provas capazes de elidir a
presunção de veracidade existente em favor dos servidores,
que buscam o recebimento das parcelas salariais não pagas.
Inteligência do art. 373, II, do Código de Processo Civil de
2015.

- “A comprovação da condição de funcionário é suficiente
para a cobrança de verbas salariais retidas e não pagas. No
entanto, cabe ao empregador o ônus de provar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o di-
reito do empregado ao recebimento das verbas salariais plei-
teadas. Não demonstrado pela edilidade que a funcionária
percebeu o terço de férias, bem como os anuênios e abonos
de permanência que antecedem a junho  de 2008, impõe-se o
pagamento  de  tais  verbas.” (TJPB;  AC  021.2009.001549-2/001;
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos; DJPB
20/05/2011; Pág. 10) .

- “Art. 932.  Incumbe ao relator: 
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
(...)
b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos re-
petitivos;” 
(Art. 932, IV, b, do NCPC).

V I S T O S.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Boa Ventura, desafi-
ando sentença lançada nos autos às fls. 85/89, da Ação de Cobrança movida por Michel Pinto
de Lacerda Santana, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, sob os seguin-
tes termos:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, e,
em consequência, condeno o Município de Boa Ventura/PB a
pagar em favor da parte autora as seguintes verbas: 13º sa-
lário proporcional referente ao ano de 2012, na proporção
de 11/12,  e  das  verbas remuneratórias,  relativas  às  férias
não  gozadas  referentes  ao  período  de  2010/2011,  com  o
acréscimo constitucional de férias, bem como férias propor-
cionais e 1/3 de férias proporcionais referentes ao período
aquisitivo de 2012.” - fls. 88. 
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Embargos de declaração opostos pela mencionada Edilidade (fls. 91/92), aco-
lhidos às fls. 99/100, para suprir as omissões apontadas, determinando o acréscimo na funda-
mentação da sentença acerca do não reconhecimento da litigância de má-fé do autor e da apli-
cação da prescrição quinquenal.

Nas razões do apelo (fls. 102/107), a Fazenda Municipal asseverou, em síntese,
que a gestão anterior não procedeu a qualquer empenhamento da folha de pagamento do de-
mandante quanto aos aludidos meses, afirmando inexistir saldo nas contas públicas que viabi-
lizasse o ressarcimento dos funcionários do ente público.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 110/115.

Parecer Ministerial às fls. 122/125, suscitando, preambularmente, a necessida-
de de cognição do duplo grau de jurisdição e, quanto ao mérito, opinou pelo desprovimento
do recurso voluntário e pelo provimento parcial do reexame oficial (após conhecido).

É o relatório. 

DECIDO.

→  DA  PRELIMINAR SUSCITADA  NO PARECER  MINISTERIAL –
REMESSA NECESSÁRIA.

Preambularmente, consigno que, no que diz respeito à natureza jurídica, a re-
messa oficial NÃO é recurso, porque não é voluntária. Apesar de ser incorretamente assim
chamada, trata-se de uma condição de eficácia da sentença, devendo ser julgada ou não de
acordo com a legislação vigente no momento de sua aplicação, no caso, o Código de Pro-
cesso Civil de 2015. 

Conforme visto,  trata-se de reexame necessário no decreto sentencial  acima
mencionado. Contudo, apesar do Município de Boa Ventura encaixar-se no rol dos beneficia-
dos do art. 496 do CPC/2015, a presente lide, nos termos do §3º, do mesmo dispositivo pro-
cessual, não comporta o duplo grau de jurisdição.

Vejamos a norma acima declinada:

“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não pro-
duzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença: 
(…)

§ 3o Não se aplica o disposto neste artigo quando a conde-
nação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor
certo e líquido inferior a:
I - 1.000 (mil) salários-mínimos para a União e as respecti-
vas autarquias e fundações de direito público;
II  -  500 (quinhentos) salários-mínimos para os Estados,  o
Distrito Federal,  as respectivas  autarquias e fundações de
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direito público e os Municípios que constituam capitais dos
Estados;
III - 100 (cem) salários-mínimos para todos os demais Mu-
nicípios e respectivas autarquias e fundações de direito pú-
blico.” 

In casu, o deferimento total da pretensão autoral ensejaria a condenação da Fa-
zenda Pública ao pagamento do valor em torno de R$ 6.377,75 (seis mil, trezentos e setenta e
sete reais e setenta e cinco centavos), conforme podemos constatar pelos cálculos apresenta-
dos pelo próprio promovente às fls. 04 e 08, ou seja, muito distante do patamar estabelecido
na citada legislação para os entes municipais, que, atualmente, alça a importância correspon-
dente a R$ 93.700,00 (noventa e três mil e setecentos reais).

Por todo o exposto, rejeito a questão prévia delineada no parecer do Ministé-
rio Público, referente ao reexame oficial, com fulcro no artigo 496, §3º, inciso III, da nova Lei
Adjetiva Civil.

→ APELAÇÃO  CÍVEL  INTERPOSTA  PELO  MUNICÍPIO  DE  BOA
VENTURA.

O promovente asseverou na exordial ter trabalhado para o Município de Boa
Ventura no interregno compreendido entre 27.07.2010 a 02.09.2011, bem assim no ínterim de
10.01.2012  a  31.12.2012,  ambos  os  períodos  em  que  aquele  era  ocupante  de  cargo
comissionado. Não obstante, alegou que deixou de receber as seguintes verbas salariais: “13º
salário  proporcional  2010  (5/12);  13º  proporcional  2011  (8/12);  13º  proporcional  2012
(11/12); férias integrais simples + 1/3 constitucional 2010/2011; férias proporcionais simples
+ 1/3 constitucional 2012 (11/12)”.

O  liame  empregatício  do  demandante  com  a  Fazenda  Pública,  nos  lapsos
aludidos,  restou devidamente evidenciado, conforme portarias de nomeação,  exoneração e
fichas financeiras (fls. 11/36). 

Pois bem. O cerne da questão consiste em saber se o servidor público ocupante
de cargo comissionado faz jus, quando exonerado, à percepção das referidas parcelas salariais
inadimplidas durante o período laboral.

Ora,  demonstrado  o  vínculo  de  emprego  com a  Administração,  esta,  como
detentora  dos  documentos  públicos,  deve  comprovar  o  pagamento  dos  vencimentos  do
trabalhador. 

Sobre o tema,  há precedente  jurisprudencial  no nosso Tribunal  de Justiça:  

“APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO ORDINÁRIA  DE COBRANÇA -
VERBAS SALARIAIS PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA  COMUM  -COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO
ESTATUTÁRIO COM A EDILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - A
PREFEITURA  NÃO  COMPROVOU  O  PAGAMENTO  DOS
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SALÁRIOS EM QUESTÃO - INCUMBE AO MUNICÍPIO O
ÔNUS  DA  PROVA  DO  PAGAMENTO  DOS  REFERIDOS
SALÁRIOS  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  INC.  II
-POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  DE  ANUÊNIOS,  -
PREVISÃO LEGAL DE INCORPORAÇÃO DE ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO PAGO -NA BASE DE UM POR CENTO
ANUÊNIO LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CACIMBA DE
DENTRO. DESPROVIMENTO DO APELO. - Conforme podemos
verificar do documento acostado à fl. 13, a apelada é servidora
do Município  de  Cacimba  de  Dentro,  com vínculo  estatutário,
sendo, portanto, a Justiça Comum competente para processar e
julgar  a  presente  lide.  1  -  Mister  ponderar  que  incumbe  ao
Município  Apelante,  no  presente  caso,  o  ônus  da  prova  do
pagamento  da  remuneração  do  promoveste  referente  a  tais
meses,  porquanto  o  sistema  probatório  adotado  por  nosso
ordenamento jurídico determina, conforme o artigo 333, inciso
II  do  CPC,  que  incumbe  ao  réu  produzir  a  prova  quanto  à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor. . -A Lei Orgânica do Município de Cacimba de Dentro,
cuja cópia fora colacionada aos autos pela apelada, prevê, em
seu art. 80, inciso IX, que os Servidores Públicos terão direito a
adicional  por  tempo  de  serviço,  incorporado  para  todos  os
efeitos, nos . . vencimento, pago na base de um por cento anuênio
de efetivo exercício . fl. 20.”1                                 

“APELAÇÃO CÍVEL - ORDINÁRIA DE COBRANÇA - SALÁRIOS
RETIDOS, DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E DIFERENÇAS NÃO
PAGOS - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA -
IRRESIGNAÇÃO - 1. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO BIENAL -
AÇÃO  CONTRA  A  FAZENDA  PÚBLICA  -  PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL  -  OCORRÊNCIA  APENAS  EM  RELAÇÃO  À
DIFERENÇA SALARIAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2000 -  2.
MÉRITO - 2.1. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR
-  ALEGAÇÃO  DE  INVERSÃO  DO  ÔNUS  DA  PROVA  -
INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC - 2.2. PEDIDO DE
LIBERAÇÃO  DOS  MESES  RETIDOS  -DEFERIMENTO  -  2.3.
DÉCIMO-TERCEIRO  SALÁRIO-CONCESSÃO  -  2.4.
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS -AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL
-  2.5.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  -  NOVA  INTERPRETAÇÃO
SISTEMÁTICA DO TEXTO CONSTITUCIONAL -CONCESSÃO -
2.6. DO PAGAMENTO DO SALÁRIO INFERIOR AO MÍNIMO -
DEFERIMENTO  -  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  Consoante  o
Decreto  n.°  20.910  de  06/01/32,  complementado  pelo  Dec.-lei
4.597,  de  19/08/42,  a  prescrição  das  ações  pessoais  contra  a
Fazenda Pública é de 05 cinco anos. Assim, há que se cogitar a
incidência da prescrição somente em relação à diferença salarial
do  mês  de  agosto  de  2000,  pois  restou  ultrapassado  o  lapso
previsto entre tal  período e  a data da interposição da ação de

1TJPB - Acórdão do processo nº 08320040013902001 - Órgão (2ª Câmara Cível) - Relator DESEMBARGA-
DOR MARCOS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE - j. em 15/12/2009
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cobrança,  ou  seja,  setembro  de  2000.  -  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.  - Tendo em vista a inexistência de preceito
legal  que  abarque  a  concessão  de  indenização  de  férias  não
gozadas e não pagas, impõe-se o não acolhimento do pedido. -
Pela  interpretação  sistemática  dos  dispositivos  constitucionais
relatórios 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.  -  O  pagamento  de  férias  integrais  ou
proporcionais, gozadas ou não, na vigência da CF/88, sujeita-se
ao  acréscimo  do  terço  previsto  no  respectivo  art.  7°  XVII  .
Enunciado 328/TST. - 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,  la  Turma,  REL.  MIN.
CARLOS BRUTO, DJU 10/03/2003 - SÚMULA N° 27 DO TJ/PB -
É  obrigação  constitucional  do  Poder  Público  remunerar  seus
servidores, ativos e inativos, com piso nunca inferior ao salário
mínimo nacional unificado, instituído por Lei Federal.”2

Portanto,  deve a Administração Municipal  adimplir  ao autor a remuneração
cobrado  na  peça  inaugural,  respeitando-se,  todavia,  o  prazo  prescricional  quinquenal,
consoante bem delineado pelo Juízo de origem, já que em momento algum demonstrou o seu
pagamento, sob pena de sua inércia caracterizar enriquecimento ilícito, assim como prevê os
arts. 39, §3º e 7º, da Constituição Federal, vajamos: 

“Artigo 39- Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art.  7.º,  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.
(§3.º)”.

“Artigo 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;”

2TJPB - Acórdão do processo nº 03120050010854001 - Órgão (3ª Câmara Cível) - Relator DES. MARCIO MU-
RILO DA CUNHA RAMOS - j. em 03/06/2008
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Ademais,  acerca do direito às férias,  com a leitura dos dispositivos citados,
verifica-se  que,  em nenhum momento,  a  Carta  Magna  condiciona  o  pagamento  do  terço
constitucional  ao  seu  respectivo  gozo,  tão  somente  confere  que  o  servidor  desfrute  do
benefício com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal. 

Outrossim,  é  mister  salientar  que não se pode excluir  o reconhecimento do
direito à parcela relativa ao terço constitucional ao argumento de que não restou comprovado
o gozo das férias. 

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, a quem compete, precipuamente, a
guarda da Constituição da República (art. 102, caput, CF/88), em recurso extraordinário onde
foi reconhecida a repercussão geral da matéria,  consolidou entendimento nos seguintes
termos:

“DIREITOS  CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.  CARGO  COMISSIONADO.
EXONERAÇÃO.  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS:  PAGAMENTO
ACRESCIDO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  PREVISÃO
CONSTITUCIONAL  DO  BENEFÍCIO.  AUSÊNCIA  DE
PREVISÃO  EM  LEI.  JURISPRUDÊNCIA  DESTE  SUPREMO
TRIBUNAL. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O
direito individual às férias é adquirido após o período de doze
meses  trabalhados,  sendo  devido  o  pagamento  do  terço
constitucional  independente  do  exercício  desse  direito. 2.  A
ausência  de  previsão  legal  não  pode  restringir  o  direito  ao
pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de
cargos  comissionados  que  não  usufruíram  férias.  3.  O  não
pagamento  do  terço  constitucional  àquele  que  não  usufruiu  o
direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se
valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a
saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o
direito  ao  acréscimo  financeiro  que  teria  recebido  se  tivesse
usufruído  das  férias  no  momento  correto.  4.  Recurso
extraordinário não provido.”3  (GRIFEI)

Logo, é devido o 1/3 constitucional do período de descanso, uma vez que a
ausência do gozo não é motivo para vetar a sua aquisição.

Diante desse panorama e a fim de reverter a condenação quanto a tais verbas,
caberia à Edilidade, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015,
acostar documentos hábeis e capazes de modificar ou extinguir o direito da parte autora no
que  se  refere  ao  percebimento  das  quantias  não  adimplidas,  posto  ser  obrigação  do ente
público comprovar  que todas as remunerações foram pagas aos seus servidores,  na forma
consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a  prestação  do  serviço  alegada,  por  dispor  a

3 - RE 570908, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, REPERCUSSÃO
GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872
RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33. 
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Administração de plenas condições para tal fim, sendo natural, em caso de Ação de Cobrança,
a inversão do ônus probatório.

Vejamos a redação do mencionado dispositivo: 

“Art. 373 - O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto a fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

Ademais, o Poder Público tem a obrigação constitucional de remunerar seus
servidores, ativos e inativos, honrar o pagamento relativo a serviços que usufruiu ou bens que
adquiriu.

A jurisprudência  é  pacífica  no  tocante  à  matéria  em pauta,  a  exemplo  das
decisões abaixo colacionadas do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  RETENÇÃO  DE  REMUNERAÇÃO.
FATO CAPAZ DE MODIFI- CAR, EXTINGUIR OU IMPEDIR O
DIREITO DA AUTORA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DO
PROMOVIDO. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. PRE-
CEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA
CORTE.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  NEGATIVA  DE SE-
GUIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO.  Constitui  ônus  do
promovido provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor, de acordo com o estabelecido no ar-
tigo 333, inciso II, do código de processo civil. As provas aptas à
demonstração do pagamento dos vencimentos do promovente, in-
cumbem à  administração pública.  Não comprovado o  adimple-
mento da remuneração em atraso, a procedência do pedido é me-
dida que se impõe. “a comprovação da condição de funcionário é
suficiente para a cobrança de verbas salariais retidas e não pa-
gas. No entanto, cabe ao empregador o ônus de provar a ocor-
rência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o
direito do empregado ao recebimento das verbas salariais pleitea-
das. Não demonstrado pela edilidade que a funcionária percebeu
o terço de férias, bem como os anuênios e abonos de permanência
que antecedem a junho de 2008,  impõe-se o pagamento de tais
verbas. ” (tjpb; AC 021.2009.001549-2/001; terceira Câmara Cí-
vel; Rel. Des. Márcio murilo da cunha ramos; djpb 20/05/2011;
pág. 10). “o relator negará seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com Sú-
mula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do
Supremo Tribunal Federal, ou de tribunal superior. ” (art.  557,
caput, do código de processo civil). Por todo o exposto, e de forma
monocrática, nego seguimento ao seu apelo.” (TJPB; APL 0001220-
12.2013.815.0381; Rel. Des. José Ricardo Porto; DJPB 27/08/2015; Pág.
12) (Grifei)
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“AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.
RETENÇÃO  DE  VENCIMENTOS.  PROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA.
REJEIÇÃO.  Súplica  pela  total  reforma  do  julgado.  Alegada
ausência  de  provas.  Impossibilidade  de  acolhimento.  Pretensão
autoral não derruída pela edilidade. Juros moratórios. Incidência
a  partir  da  citação  e  não  da  data  em  que  as  verbas  laborais
deveriam ter  sido  pagas.  Honorários  advocatícios  mantidos  no
patamar fixados na sentença. Provimento parcial. (...).  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.  Em
processos envolvendo questão de retenção de salários, cabe ao
município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao  reverso,
subtende-se que não o efetuou na forma devida. Nos termos do
art.  405,  do  CC,  contam-se  os  juros  de  mora  desde  a  citação
inicial. Fixados os honorários advocatícios com observância das
normas legais, não há razão para a reforma do julgado.”  (TJPB;
AC  052.2009.000.210-7/001;  Rel.  Juiz  Conv.  Carlos  Martins  Beltrão
Filho; DJPB 14/09/2010; Pág. 4) (grifo nosso).

Com  essas  considerações, REJEITO  a  questão  prévia  de  ordem  pública
suscitada no parecer ministerial, não reconhecendo a necessidade do duplo grau de jurisdição,
em conformidade com o que  está  prescrito  no  artigo  496,  §3º,  inciso  III,  do  Código  de
Processo Civil de 2015 e, com base no art. 932, inc. IV, alínea “b”, do mencionado Codex,
DESPROVEJO MONOCRATICAMENTE O APELO,  mantendo  a  sentença  objurgada
em todos os seus termos.

P.I.

Cumpra-se.

João Pessoa, 07 de agosto de 2017, segunda-feira.

Desembargador José Ricardo Porto
                  RELATOR

J/16
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