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PROCESSUAL CIVIL –  Apelação  cível  –
Ação de cobrança – Preliminar arguida em
contrarrazões – Não conhecimento do  re-
curso de apelação – Alegação de ausência
de fundamentação fática e jurídica – Inocor-
rência – Sentença efetivamente impugnada
– Rejeição.

- As razões recursais guardam, claramente,
correlação lógica com a sentença contra a
qual o recurso fora interposto, tendo o re-
corrente impugnado os alicerces utilizados
pelo juiz da instância de origem quando da
sua decisão, não havendo que se falar, por-
tanto, em desrespeito ao princípio da diale-
ticidade.

PROCESSUAL  CIVIL  – Apelação  cível  -
Ação de cobrança – Procedência parcial –
Irresignação  -  Preliminar –  Nulidade  da
sentença – Decisão “citra petita”  -  Pedido
reconvencional – Omissão - Acolhimento -
Decretação de nulidade do decisum - Pron-
to julgamento pelo Tribunal – Possibilidade
(art. 1.013, § 3º, do NCPC) – Teoria da cau-
sa madura - Servidor público – Verbas sala-
riais retidas – Ausência de prova do paga-
mento da integralidade da dívida – Ônus do
promovido – Valores devidos – Procedência



parcial da pretensão inicial –  Reconvenção
– Pedido de condenação do autor ao paga-
mento em dobro do que foi cobrado de for-
ma  indevida  –  Ausência  de  comprovação
de má-fé do promovente – Improcedência
do pedido reconvencional. 

- A decisão que se omite na apreciação de
pedido reconvencional, incorre em vício “ci-
tra petita”, cuja consequência é a declara-
ção  de  nulidade  do  decisório  e  dos  atos
processuais dele dependentes, para prola-
tação de novo veredicto.

- No caso dos autos, é de se invocar a re-
gra do § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, que
prescreve ser cabível ao Tribunal  ad quem
julgar desde logo o mérito quando, decreta-
da a nulidade da sentença, o feito estiver
em condições de imediato julgamento. 

-  Constitui  direito de todo servidor público
receber os vencimentos que lhe são devi-
dos pelo exercício do cargo para o qual foi
nomeado.  Atrasando,  suspendendo ou  re-
tendo o pagamento de tais verbas, sem mo-
tivos ponderáveis,  comete o Município,  in-
questionavelmente, ato abusivo e ilegal, im-
pondo-se julgar procedente o pedido de co-
brança.

– Sobre o direito ao terço constitucio-
nal, o  MINISTRO CARLOS BRITTO  asse-
verou que  “o fato de o servidor não haver
usufruído o mencionado direito não é de se
lhe infligir punição ainda maior; qual seja, a
de deixar de receber a indenização devida,
com  o  acréscimo  constitucional.  Entendi-
mento contrário levaria a uma dupla puni-
ção ao servidor: impossibilitá-lo de gozar as
férias (art. 39, § 3º, c/c 7º, inciso XVII, da
Magna Carta); e, justamente por esse moti-
vo,  negar-lhe  a  compensação  monetária
devida, o que acarretaria, ainda, enriqueci-
mento ilícito por parte do Estado1”.

1 RE 324880 AgR, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-00204-01 PP-00380



- O pagamento do terço de férias não está
sujeito à comprovação de requerimento de
férias, nem do seu efetivo gozo. O mais im-
portante  é  que  tenha  o  servidor  laborado
durante o período reclamado, com sua for-
ça de trabalho em favor da Administração,
sem exercer um direito que lhe era garanti-
do.

- De acordo com o sistema do ônus da pro-
va adotado pelo CPC, cabe ao réu demons-
trar o fato impeditivo, modificativo ou extinti-
vo do direito  do servidor  alegado em sua
defesa,  sujeitando o Município aos efeitos
decorrentes da sua não comprovação.

- “A prova de que, à época da propositura
da ação, já havia sido pago parte das ver-
bas objeto da pretensão de cobrança dedu-
zida não constitui fato suficiente a impor a
sanção prevista no art. 940, do CC, concer-
nente no dever do autor de pagar ao réu o
dobro  do  valor  anteriormente  adimplido,
porquanto  necessária  a  demonstração  de
que a litigância se deu por má-fé.”2 

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos da apelação cível em que figuram como partes as acima mencionadas.

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cí-
vel do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acolher a preli-
minar levantada pelo apelante e, em consequência, aplicando o art. 1.013, §
3º, do CPC/2015, julgar parcialmente procedente a pretensão deduzida na ini-
cial e improcedente o pedido reconvencional, nos termos do voto do relator e
de súmula de julgamento de folha retro.

R E L A T Ó R I O 

Trata-se  de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE ITAPOROROCA, objetivando reformar a sentença prolatada
pela MM. Juíza de Direito da 2ª Vara da Comarca de Mamanguape que, nos
autos da ação ordinária de cobrança, sob o nº. 0000821-45.2013.815.0231,
ajuizada por GUILHERME MADRUGA BEZERRA DE SOUZA em face da alu-
dida Municipalidade, julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na
exordial, para condenar o promovido a pagar ao promovente o vencimento do

2 TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007902520138150231, 4ª Câmara Especializada Cível, Rela-
tor DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 20-06-2017) 



mês de dezembro de 2012 e 13º salário do referido ano, bem como os terços
de férias dos anos de 2010 a 2012 e 2014.

Nas suas razões recursais (fls. 44/55), sus-
tenta o apelante, preliminarmente, que a sentença é nula, por vício citra petita,
eis que o juiz a quo deixou de apreciar o pedido formulado na reconvenção. 

No mérito,  alega que o apelado deve ser
condenado a pagar em dobro os valores referentes ao terço de férias dos
anos de 2009 e 2013, porquanto demandou indevidamente por dívida já paga,
nos termos do art. 940, do Código Civil. Pugna, ainda, pela redução do valor
dos honorários advocatícios e pela aplicação dos consectários legais de acor-
do com os novos critérios fixados pelo art. 5º da Lei n.º11.960/09. Afirma que,
no caso em comento, não podia haver a incidência cumulativa de juros de
0,5% e correção monetária pelo INPC, mas apenas a incidência única do índi-
ce oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
o qual engloba “os valores de atualização monetária, remuneração do capital
e compensação de mora”. 

Contrarrazões  apresentadas  às  fls.  57/64,
suscitando, em sede de preliminar, o não conhecimento do recurso apelatório,
por ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, pugna pela manutenção
da sentença recorrida.     

Instada a se pronunciar, a Douta Procura-
doria de Justiça opinou pelo provimento do apelo, ante a nulidade da senten-
ça (fls. 72/76).

É o que tenho a relatar.

V O T O

“Prima facie”,  faz-se  mister  analisar  a
preliminar  de  não  conhecimento  do  recurso,  por  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade, levantada nas contrarrazões recursais. 

Referido princípio consiste no dever, impos-
to ao recorrente, de apresentar os fundamentos de fato e de direito que deram
causa ao inconformismo com a decisão prolatada. A apresentação do recurso
sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica.

Assim, o recorrente deve, de forma direta,
específica e incontroversa, demonstrar as razões de fato e de direito do seu
inconformismo contra o fundamento que serviu de lastro da decisão à qual su-
cumbiu,  sob pena de, assim não o fazendo, impedir  que o Tribunal  reveja
essa questão omissa nas razões recursais – efeito devolutivo em extensão3 –

3  O art. 515, “caput”, do CPC reza que a Segunda Instância conhecerá apenas da matéria impugnada na apela-
ção, obviamente, ressalvadas as matérias examináveis de ofício.



de modo a deixá-la imune a qualquer revisão, o que acarreta o não cumpri-
mento da exigência do requisito da regularidade formal, impondo, assim, um
julgamento negativo do juízo de admissibilidade recursal.

No caso em comento, contudo, verifica-se,
claramente,  que  as  razões  recursais  guardam  correlação  lógica  com  a
sentença  contra  a  qual  o  recurso  fora  interposto,  tendo  o  recorrente
impugnado os alicerces utilizados pelo juiz da instância de origem quando da
sua decisão, não havendo que se falar, portanto, em desrespeito ao princípio
da dialeticidade. 

Além disso,  conforme o  Superior  Tribunal
de Justiça já decidiu, “a reprodução na apelação das razões já deduzidas na
contestação não determina a negativa de conhecimento do recurso, especial-
mente quando as razões ali esposadas são suficientes à demonstração do in-
teresse pela reforma da sentença”4. 

Destarte, rejeita-se a presente preliminar.

Feito isso, passa-se a análise da preliminar
suscitada pelo apelante de nulidade da sentença por vício citra petita, sob o
fundamento  de  que  a  decisão  guerreada  deixou  de  apreciar  a  pretensão
reconvencional.   

Conforme  se  vê  às  fls.  23/26,  o  réu
apresentou reconvenção, pugnando pela condenação da autora a pagar em
dobro os valores referentes ao terço de férias  dos anos de 2009 e 2013,
porquanto demandou indevidamente por dívida já paga, nos termos do art.
940, do Código Civil. 

Ocorre que, em análise dos autos, verifica-
se que, ao prolatar a sentença, a MM. Juíza não apresentou manifestação a
respeito do referido pedido, não tendo, por conseguinte, analisado e decidido
sobre toda a matéria em discussão. 

“In  casu”,  é  evidente  a  ocorrência  de
sentença  “citra  petita”,  pois  a  prestação  jurisdicional  foi  feita  aquém  do
pleiteado pela parte demandada.

Desse  modo,  acolhe-se  a  presente
preliminar,  para  reconhecer  a  nulidade  do  decisum a  quo,  por  vício  “citra
petita”. 

No caso dos autos, é de se invocar a regra
do § 3º do art. 1.013 do CPC/2015, que prescreve ser cabível ao Tribunal ad
quem julgar desde logo o mérito quando, decretada a nulidade da sentença, o
feito estiver em condições de imediato julgamento. 

4  REsp 604548/RS,  Rel.  Ministra NANCY ANDRIGHI,  TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2004,  DJ
17/12/2004, p. 536



Portanto, passa-se à análise meritória.

MÉRITO

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

É  induvidoso  que  o  ato  do  Município  em
não pagar os vencimentos de seus servidores representa frontal ofensa ao
princípio juridicamente sedimentado de que o salário é de índole alimentar,
daí a justificativa de lhe ter o constituinte erigido à categoria de ilícito sua re-
tenção dolosa, “pari passu” em que o consagra como direito de todo trabalha-
dor (CF/ 88, art. 7º, IV, VI e X).

Assim, constitui direito de todo servidor pú-
blico receber os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do cargo
para o qual foi nomeado. Atrasando, suspendendo ou retendo o pagamento
de tais verbas, sem motivos ponderáveis, comete o Município, inquestionavel-
mente, ato abusivo e ilegal, impondo-se julgar procedente o pedido de cobran-
ça.

Outrossim,  sobre  o  direito  de  férias
remuneradas e ao recebimento do respectivo terço, o  MINISTRO CARLOS
BRITTO  asseverou  que  “o  fato  de  o  servidor  não  haver  usufruído  o
mencionado direito não é de se lhe infligir punição ainda maior; qual seja, a
de deixar de receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
Entendimento contrário levaria a uma dupla punição ao servidor: impossibilitá-
lo de gozar as férias (art. 39, § 3º, c/c 7º, inciso XVII, da Magna Carta); e,
justamente por esse motivo, negar-lhe a compensação monetária devida, o
que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito por parte do Estado5”. 

Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal
decidiu:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.  SERVIDOR  PÚBLICO
ESTADUAL.  FÉRIAS.  PERÍODOS NÃO GOZADOS
EM  ATIVIDADE.  RECEBIMENTO  EM  PECÚNIA.
ACRÉSCIMO  DO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
INCISO  XVII  DO  ART.  7O  DA  MAGNA  CARTA.
ADMISSIBILIDADE. O Tribunal de Justiça do Estado
de  São  Paulo,  ao  acolher  o  pedido  do  autor,  apenas
conferiu efetividade ao disposto no inciso XVII do art. 7o
da  Lei  das  Leis.  Com  efeito,  se  o  benefício  não  é
usufruído,  porque  a  Administração  indeferiu
requerimento tempestivo do  servidor,  ao argumento de
absoluta necessidade do serviço, impõe-se a indenização

5 RE 324880 AgR, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-
03-2006 PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-00204-01 PP-00380



correspondente,  acrescida  do  terço  constitucional.  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  esse  que
acarretaria,  ainda,  enriquecimento  ilícito  do  Estado.
Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento.
(RE 324880  AgR,  Relator(a):  Min.  CARLOS BRITTO,
Primeira Turma, julgado em 24/05/2005, DJ 10-03-2006
PP-00026 EMENT VOL-02224-03 PP-00461 RTJ VOL-
00204-01 PP-00380)” (grifei)

Sem destoar:

“Agravo  regimental  em  recurso  extraordinário  com
agravo.  2.  Direito  Administrativo.  3.  Servidor público.
Férias não gozadas a critério da Administração. Indeni-
zação. 4. Decreto n. 3.044/1980 (Estatuto dos Policiais
Civis)  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro.  Necessidade  de
análise e interpretação de legislação local. Impossibili-
dade.  Incidência  do  Enunciado  280  da  Súmula  desta
Corte. 5. Jurisprudência do STF no sentido de que é as-
segurada ao servidor a conversão de férias não gozadas
em indenização, tendo em vista a vedação do enriqueci-
mento sem causa. Precedentes. 6. Ausência de argumen-
tos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo
regimental  a  que  se  nega  provimento.
(ARE 731224 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES,
Segunda  Turma,  julgado  em  05/03/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-053 DIVULG 19-03-2013 PUBLIC
20-03-2013)” (grifei)

Ainda: 

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRA-
VO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. ALEGADA OMISSÃO DO ACÓRDÃO.
MANIFESTAÇÃO SOBRE A CIRCUNSTÂNCIA DE EN-
CONTRAR-SE O SERVIDOR EM ATIVIDADE. ÓBICE
À CONVERSÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS EM
PECÚNIA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. INOCOR-
RÊNCIA.  PRETENSÃO  DE  REJULGAMENTO  DA
CAUSA.  EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  REJEITA-
DOS. 1. Inocorrentes as hipóteses de omissão, contradi-
ção ou obscuridade, inviável a revisão em sede de em-
bargos de declaração,  em face dos estreitos limites do
art. 535 do CPC. 2. In casu, embora o recorrente alegue
omissão, a leitura dos argumentos deduzidos no recurso
revelam hipótese de suposta contradição, pois a jurispru-
dência colacionada no julgado impugnado guarda rela-
ção com direito de indenização de férias não fruídas pelo
servidor inativo, enquanto o caso dos autos diz respeito
ao mesmo direito, mas garantido a servidor que está em
atividade. 3. In casu, é que, em casos idênticos, esta Cor-
te não levou em consideração o fato de o servidor estar
ou não em atividade para assegurar-lhe a conversão em



pecúnia por férias  não usufruídas.  Prevaleceu tese  se-
gundo a qual, se a Constituição da República (arts. 7º,
XVII c/c 39, § 3º) garante ao servidor direito a férias re-
muneradas, o impedimento em gozá-las, em face do ser-
viço público, gera para o Estado dever de indenizá-las,
sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pú-
blica. 4. Vê-se, portanto, que o acórdão impugnado está
em  conformidade  com  o  entendimento  deste  Tribunal
que, desde 2006, enfrenta a matéria e vem decidindo com
base no princípio geral  de Direito que veda locupleta-
mento sem causa. 5. Embargos de declaração REJEITA-
DOS.
(ARE  662624  AgR-ED,  Relator(a):  Min.  LUIZ  FUX,
Primeira  Turma,  julgado  em  05/02/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 27-02-2013 PUBLIC
28-02-2013)” (grifei)

Faz-se necessário ressaltar, ademais, que o
pagamento  do  terço  constitucional  não  está  sujeito  à  comprovação  de
requerimento de férias, nem do seu efetivo gozo. O mais importante é que
tenha o servidor laborado durante o período reclamado, com sua força de
trabalho em favor da Administração Municipal, sem exercer um direito que lhe
era garantido. 

Por fim, registro que incumbia ao Município
fazer a prova do pagamento das verbas em discussão (art. 373, II, do NCPC),
considerando que ao autor somente é exigida a comprovação do fato constitu-
tivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), o que foi feito mediante a certeza dos
trabalhos prestados.

No caso, o promovido apenas comprovou o
pagamento dos terços de férias dos anos de 2009 e 2013, deixando de de-
monstrar haver pago o salário retido de dezembro de 2012 e o 13º salário do
referido ano, bem como os demais 1/3 de férias, observada a prescrição quin-
quenal. 

Assim,  deve  a  edilidade  recorrente  provi-
denciar o adimplemento das verbas acimas descritas, sob pena de locupleta-
mento indevido.

Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ÔNUS
DA FAZENDA PÚBLICA DE COMPROVAR 0  ADIM-
PLEMENTO DOS TÍTULOS PLEITEADOS. AUSÊNCIA
DE PROVAS.  DESCUMPRIMENTO DO ART.  333,  II,
DO CPC.  TERÇO  CONSTITUCIONAL,  CUJO  PAGA-
MENTO DEVE SER REALIZADO INDEPENDENTE DO
GOZO DAS FÉRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
PARTE QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DO PEDI-
DO. CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA MANTI-



DA.  RECURSO  MANIFESTAMENTE  IMPROCEDEN-
TE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO QUE SE IMPÕE. 1.
Em ação de cobrança, é ônus do Município comprovar o
pagamento das verbas salariais. Não havendo essa com-
provação, impõe-se a condenação do ente público, como
na espécie TJPB, Apelação Cível n° 035.2011.000.337-
9/001,  de  minha  relatoria,  1a  Câmara  Cível,  DJPB
18/12/12. A comprovação da condição de funcionário é
suficiente para a cobrança de verbas salariais retidas e
não pagas, cabendo ao empregador o ônus de provar a
ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo,
que afaste o direito do empregado ao recebimento das
parcelas pleiteadas TJPB, Decisão Monocrática na Ape-
lação  Cível  n°.  021.2010.000.053-4/001,  Relator  Des.
José Ricardo Porto, DJPB 05/10/2012.  É obrigação do
Município  comprovar  que  todas  as  remunerações  fo-
ram pagas aos seus servidores,  na forma consagrada
pela lei, ou que não houve a prestação do serviço, por
dispor  a  Administração  de  plenas  condições  para  tal
fim,  sendo  natural  a  inversão  do  ônus  probatório  .
TJPB,  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  n°
02120090015500001,  Relator  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  3a  Câmara  Cível,  j.  em
12/07/2012.
(...)6” (grifei)

Mais:

“APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  PRE-
TENSÃO AO PERCEBIMENTO DE VERBAS REMUNE-
RATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  ALEGAÇÃO
DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INO-
CORRENCIA. APLICAÇÃO DO ART. 131, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ. REJEIÇÃO. EMPENHO. INEXISTÊNCIA. ÔNUS
PROBATÓRIO  QUE  CABIA  À  EDILIDADE.  INTELI-
GÊNCIA DO ART. 333, II, DA LEI PROCESSUAL CI-
VIL. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICA-
TIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTO-
RA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO
DO RECURSO. - Em determinadas situações, não se ca-
racteriza a ocorrência do cerceamento do direito de de-
fesa, quando o magistrado julgar a lide de imediato por
já possuir elementos suficientes para o seu convencimen-
to, haja vista ser ele o destinatário do acervo probatório.
- É obrigação do Município comprovar que todas as re-
munerações foram pagas aos seus servidores, na forma
consagrada pela lei, ou que não houve a prestação do
serviço, por dispor a Administração de plenas condições
para tal fim, sendo natural a inversão do ônus probató-
rio.7”  (grifei)

6TJPB - Acórdão do processo nº 02120090015948001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator DESª
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 20/02/2013

7TJPB - Acórdão do processo nº 09820110015991001 - Órgão (4ª  CÂMARA CÍVEL) - Relator  DR.
ONALDO ROCHA DE QUEIROGA - j. em 15/01/2013



Ainda:

“COBRANÇA. Servidor público.  Retenção injustificada
de remuneração. Procedência da demanda. Apelação Cí-
vel.  Preliminar de prescrição qüinqüenal. Acolhimento.
Fragilidade de provas.  Provimento Parcial.  “Nas rela-
ções jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pu-
blica figure como devedora, quando não tiver sido nega-
do o próprio direito Reclamado, a prescrição atinge ape-
nas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior
a propositura da ação” (SÚMULA 85,  STJ).  Constitui
ônus do réu provar a existência de fato impeditivo, mo-
dificativo  ou extintivo  do  direito  do  autor,  de  acordo
com o estabelecido no artigo 333, inciso II, do Código
de Processo Civil.8” (grifei)

Sem destoar:

“APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — REMUNE-
RAÇÃO ATRASADA — CONDENAÇÃO EM 1º GRAU —
IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO — PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA – JULGAMENTO ANTECI-
PADO DA LIDE – NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES
DO ART. 330 DO CPC – MERA ALEGAÇÃO – CONDI-
ÇÃO DE FUNCIONÁRIO DEMONSTRADA – PROVA
DO PAGAMENTO OU DO NÃO EXERCÍCIO DA ATIVI-
DADE NO PERÍODO – FATO IMPEDITIVO, MODIFI-
CATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR –
ÔNUS DO RÉU – PAGAMENTO DO SALÁRIO DEVI-
DO,  COM  CORREÇÃO  MONETÁRIA  E  JUROS  DE
MORA – DESPROVIMENTO. — Sendo a matéria em de-
bate unicamente de direito, e não se fazendo mister a di-
lação probatória, permitido é o julgamento definitivo do
mérito, antecipadamente. — A condenação ao pagamen-
to de remuneração retida, com correção monetária e ju-
ros de mora, é medida que se impõe quando o autor de-
monstra sua condição de funcionário municipal e o réu,
por sua vez, não comprova o pagamento da remuneração
devida ou, ao menos, o não exercício da atividade no pe-
ríodo, porquanto era seu o ônus de provar os fatos que
modificassem ou extinguissem o direito do promovente
de receber verbas pretéritas não pagas.9” (grifei)

Por fim, registro que não há como ser aco-
lhida a pretensão reconvencional. 

Isso porque a autora exerceu de forma le-
gítima seu direito fundamental de acesso à justiça, deduzindo a pretensão de
cobrança das verbas que reputava devidas, e não há nos autos provas de que
tenha litigado de má-fé. 

8 TJPB –  4ª  Câmara,  AP nº.  038.2005.000070-2/001,  Rel.  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima  Montenegro,  j.
21/02/2006.

9 TJPB – 3ª Câmara, AP nº. 042.2005.000686-7/001, Rel. Des. Márcio Murilo da Cunha Ramos, j.
02/03/2006.



A alegada existência de má-fé da apelada
ao deduzir a pretensão de recebimento dos valores referentes aos 1/3 de fé-
rias de 2009 e 2013 se trata de fato constitutivo da pretensão reconvencional
deduzida pelo apelante, razão pela qual era seu dever processual - do qual
não se desincumbiu - prová-lo, em cumprimento à distribuição ordinária do
ônus da prova, prevista no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, essa Corte de Justiça já se
manifestou:

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  DO
MUNICÍPIO  DE  ITAPOROROCA.  REMUNERAÇÃO
RETIDA. GRATIFICAÇÃO NATALINA TERÇO DE FÉ-
RIAS. RECONVENÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A SER-
VIDORA DEMANDA POR DÍVIDA JÁ PAGA. SUPOSTA
MÁ-FÉ.  PRETENSÃO  RECONVENCIONAL.  PAGA-
MENTO DO DOBRO DO QUE SUPOSTAMENTE FOI
COBRADO DE FORMA INDEVIDA. ART. 940, DO CC.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL. IM-
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  RECONVENCIONAL.
APELAÇÃO DA EDILIDADE. PROVA DE PAGAMEN-
TO DE PARTE DAS VERBAS COBRANÇAS. FATO IN-
SUFICIENTE  PARA  CONSTITUIR  O  DIREITO  AO
PERCEBIMENTO  EM  DOBRO  DOS  VALORES  CO-
BRADOS. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. MÁ-FÉ
DA AUTORA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. BOA-FÉ.
PRESUNÇÃO. MÁ-FÉ. PROVA. NECESSIDADE. ÔNUS
PROBATÓRIO DE QUEM A ALEGA. CORREÇÃO MO-
NETÁRIA. IPCA-E. PRECEDENTE DO STF. JULGADO
COM EFEITOS PROSPECTIVOS. PROVIMENTO PAR-
CIAL DO APELO. 1. A prova de que, à época da propo-
situra da ação, já havia sido pago parte das verbas obje-
to da pretensão de cobrança deduzida não constitui fato
suficiente a impor a sanção prevista no art. 940, do CC,
concernente no dever do autor de pagar ao réu o dobro
do valor anteriormente adimplido, porquanto necessá-
ria a demonstração de que a litigância se deu por má-
fé. Entendimento  adotado pelo  Tribunal  de  Justiça  do
Estado  da  Paraíba,  no  julgamento  da  Apelação  nº.
0000111-25.2013.8.15.0231. (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00007902520138150231,  4ª  Câmara  Especializada  Cí-
vel, Relator DES. ROMERO MARCELO DA FONSECA
OLIVEIRA , j. em 20-06-2017) 

D I S P O S I T I V O 

Por tais razões,  acolhe-se  a preliminar de
nulidade da sentença levantada pelo apelante e, em consequência, aplicando
o art. 1.013, § 3º, do CPC/2015, julga-se parcialmente procedente a preten-
são deduzida na inicial, para condenar a Municipalidade a pagar ao autor o
salário retido do mês de dezembro de 2012 e 13º salário do mesmo ano, bem



como a pagar os terços de férias dos anos de 2010, 2011 e 2012. Ademais,
julga-se improcedente o pedido reconvencional. 

Como a condenação imposta à Municipali-
dade não é de natureza tributária,  os juros moratórios devem ser calculados
de acordo com os novos critérios fixados pelo art. 5º da Lei n.º11.960/09, ou
seja, com base no índice oficial de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança, contados a partir da citação, bem como que a corre-
ção monetária, face à declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei nº 11.960/2009, deve ser calculada com base no IPCA-E, a partir da data
em que o pagamento deveria ter sido realizado.     

Considerando que a parte autora decaiu em
parte mínima do pedido, condeno o promovido a pagar honorários advocatí-
cios, mas, em face do que prevê o inciso II do § 4º do art. 85 do NCPC, fica a
definição do seu percentual reservada ao momento da liquidação desta deci-
são. Isenta a Fazenda Municipal do pagamento das custas processuais (art.
29 da Lei Estadual nº 5.672/1992).  

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo
Trigueiro do Valle Filho.  Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos (relator), o Exmo Des. Luís Silvio Ramalho Junior  e
o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.  

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Segunda Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
01 de agosto de 2017.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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