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APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SALÁRIO
RETIDO  RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2012  –
TERÇO DE FÉRIAS –  SERVIDOR EFETIVO – ART. 373, II,
DO CPC/15 –  NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO
PELA  EDILIDADE  –  NECESSIDADE  DE  QUITAÇÃO  –
DESPROVIMENTO.

“Em se tratando de ação de cobrança,  compete ao autor
provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega
ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se
tratar  de  fato  extintivo  do  direito  perseguido”1.  Restando
demonstrado  o  vínculo  e  inexistindo  provas  desse
pagamento,  deve  o  promovido  ser  compelido  ao
adimplemento das verbas salariais cobradas.

Sendo  efetivo o  servidor  público,  as  verbas  atinentes  ao
terço  constitucional  de  férias  são  devidas,
independentemente do seu exercício, uma vez que não é o
fato de gozar as férias que garante o terço constitucional,
mas  o  simples  direito  às  férias  já  é  suficiente  para  o
recebimento  da  verba  explicitada,  conforme entendimento
firmado pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

1 TJPB; Ap. Cível nº 2002.009695-4; Rel. Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro; 1ª Câmara Cível; J. 04/11/2002.
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RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pelo proposta pelo Município
de Piancó, em face de sentença  (fls. 54/56) proferida pelo Juízo da 1ª Vara
daquela Comarca,  que  julgou  procedente  o  pedido  formulado  na  Ação  de
Cobrança ajuizada por  Juracy Soares Ventura, Maria de Fátima Batista e
Helliany Kênya Lourenço Araújo, para condenar o promovido ao pagamento
da  remuneração  de  dezembro  de  2012,  bem  como  as  férias  vencidas  no
mesmo ano.

Em  suas  razões  recursais,  alega  o  promovido/apelante,  em
suma, que:  1) os autores/apelados não se desincumbiram do ônus da prova
quanto aos fatos constitutivos de seus direitos; 2) os apelados não trouxeram
uma  única  prova  de  que  tenham  efetivamente  trabalhado  no  mês  de
dezembro/2012 para o apelante,  assim como tenham gozado férias naquele
ano; 3) equivocou-se a sentença ao fixar os honorários advocatícios em 10%
sobre o valor da condenação, devendo ser arbitrado percentual inferior com
base no art. 85 do CPC; 4) acaso mantida a sentença, devem ser observados
os  descontos  obrigatórios  relativos  ao  imposto  de  renda  na  fonte  e  à
previdência social.

Contrarrazões às fls. 70/72v., pugnando-se pelo desprovimento
do recurso apelatório.

A douta  Procuradoria  de  Justiça,  às  fls.  80/85,  opinou  pelo
desprovimento do recurso.

VOTO

O  pedido  exordial refere-se  ao  pagamento  de  verba
remuneratória a servidor público efetivo do Município de Piancó, relativo ao
salário do mês de dezembro do ano de 2012, bem como ao terço de férias do
mesmo ano.

Conforme entendimento difundido na jurisprudência pátria, em
se tratando de ação de cobrança de verbas salariais, compete ao autor provar
a existência do vínculo trabalhista com a edilidade promovida. Se esta aduz ter
pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do
direito perseguido (art. 373, II do CPC).

In  casu,  a  existência  do  vínculo  funcional  entre  os  autores
(professores  do Município de  Piancó)  e  a  edilidade restou comprovada por
meio dos documentos de fls. 11, 16 e 21. Logo, caberia ao réu demonstrar que
realizou o pagamento das verbas reputadas inadimplidas, por ser o salário uma
contraprestação mensal pelo trabalho realizado, além de garantia constitucional
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assegurada a todos os trabalhadores.

A  argumentação  apresentada  pelo  Município  de  Piancó,  no
sentido de que não teria havido contraprestação, contudo, não é suficiente para
afastar o dever processual imposto à municipalidade de provar a quitação das
suas obrigações,  no esteio  do comando normativo do art.  373,  II,  do CPC,
notadamente por tratarem-se de servidores efetivos.

In casu, o Município poderia ter apresentado o comprovante de
depósito ou transferência bancária, de forma a demonstrar o adimplemento da
verba.

Com  efeito,  sendo  fato  incontroverso  o  inadimplemento  da
verba salarial a que faz jus a autora, deve o Município ser compelido a quitar a
obrigação, pelo que deve ser reformada a sentença, em consonância com os
precedentes desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
SALÁRIOS  RETIDOS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ÔNUS  DA
EDILIDADE. ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PAGAMENTO.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
SEGUNDA  APELAÇÃO.  (...)  DECISÃO
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELO. 
(…)  -  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 é obrigado a
fazê-lo, evitando prejuízos irreparáveis àqueles, por
se tratar de verba de natureza alimentar. - Em Ação
de  Cobrança,  é  ônus  do  Município  comprovar  o
pagamento das verbas salariais. Não havendo essa
comprovação,  impõe-se  a  condenação  do  Ente
Público, como na espécie"2. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS RETIDOS.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  ÔNUS
PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC. NÃO

2  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001414920138150461 - Relator DES LEANDRO DOS SANTOS -
j. em 23-10-2014.
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DESINCUMBÊNCIA.  PAGAMENTO  DEVIDO.
PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO   DA  SENTENÇA.  ART.  557  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. -  Qualquer exercício de força de
trabalho  empregado  por  trabalhador  urbano  ou  rural,
celetista ou estatutário, deve ser remunerado, sob pena de
enriquecimento  sem  causa  da  Edilidade.  -  Em processo
envolvendo  questão  de  retenção  de  salários   cabe  a
Edilidade  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao
reverso,  subtende-se  que  não  o  efetuou  na  forma
devida. -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de
Tribunal Superior. (Art. 557, CPC).3 (grifei)

Noutro giro, sendo o servidor público efetivo as verbas atinentes
ao  terço  constitucional  de  férias  são  devidas,  independentemente  do  seu
exercício, uma vez que  não é o fato de gozar as férias que garante o terço
constitucional, mas o simples direito às férias já é suficiente para o recebimento
da verba explicitada, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal
Federal. Vejamos: 

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 (STF, RE 570908, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  16/09/2009,  DJe-045
11/03/2010, publicado em 12/03/2010).

3  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013800820118150381, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 13-10-2014.
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REMESSA  NECESSÁRIA.  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  EXONERADO.  CARGO
COMISSIONADO.  RETENÇÃO  DE  FÉRIAS,  TERÇO
CONSTITUCIONAL  E  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DAS  VERBAS.  CABIMENTO.
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA NECESSÁRIA. Aos comissionados,  aplicam-se
as  regras  do  art.  39,  §  3º,  da  Constituição  Federal,  que
reconhecem aos servidores ocupantes de cargo público o
disposto no art. 7º, incisos IV (salário mínimo), VIII (décimo
terceiro salário), XVII (férias), entre outros. 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, considerado ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. Se
encontrando a Recorrido exonerado, razão não há para se
reformar o julgado no que se refere a percepção das férias,
do  terço  respectivo  e  décimo  terceiro  salário,  por  ser
indiscutível esse direito,  ante a impossibilidade  de gozo e
recebimento  futuros.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00031473120138150181,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS
, j. em 10-05-2016) 

Conclui-se que o terço constitucional é devido, porquanto não é
possível restringir direito constitucionalmente garantido. 

No  mais,  rebatendo  ser  ônus  da  Administração  provar  o
pagamento  das  verbas  salarias  dos  seus  servidores,  o  Município  não  se
desincumbiu,  igualmente, de tal demonstração, impondo-se a condenação ao
pagamento do período postulado na exordial.

Esse  é  o  entendimento  proclamado  neste  Egrégio  Tribunal  de
Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor
público municipal.  Salários e  gratificação natalina.
Falta  de pagamento.  Presunção de veracidade não
elidida  pela  Municipalidade.  Verbas  devidas.
Desprovimento do apelo.  Manutenção da sentença.
Haja  vista  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 verbas
salariais não pagas.4

COBRANÇA.  Servidor  Público.  Verbas

4 TJPB – 1ª Câmara Cível – Ap. Cível  019.2005.000306-0/001 –  Relator:  Des.  Manoel  Soares  Monteiro -  J:
20/7/2006.
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Remuneratórias.  Presunção  de  Veracidade.
Inversão  do  Ônus  Probandi.  Ausência  de  Prova.
Procedência.  Apelação  Cível.  Prescrição  Bienal.
Inocorrência.
Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
de acordo com o estabelecido no artigo 333,  inciso II,
do Código de Processo Civil.5

Portanto,  não tendo a  edilidade comprovado o pagamento das
verbas  salariais  em  que  fora  condenado,  relativas  ao  salário  do  mês  de
dezembro e ao terço de férias ambos do exercício de 2012, deve ser compelida
a fazê-lo, conforme decidido pelo magistrado sentenciante.

Quanto  ao  aventado  direito  de  descontar  as  contribuições
previdenciárias  e  fiscais  sobre  a  verba  salarial  a  ser  paga  aos
promoventes/apelados,  tal  é  consectário  lógico  da  condenação  e  dever  do
Município/Apelante,  não  havendo  necessidade  de  manifestação  expressa
sobre este ponto.

Em tempo, registro ser a hipótese de incidência do § 11.º do art.
85 do CPC6, o qual prevê a majoração da verba honorária em grau de recurso,
ou seja, o percentual fixado na sentença (10% sobre o valor da condenação),
mostra-se  acertado,  cabendo ainda  seu incremento,  face  a  interposição de
recurso inexitoso.

Logo, à luz do codex processual,  impõe-se o aumento da verba
honorária para o  percentual de 15% (quinze por cento), na forma do § 11 do
art. 85 do Código de Processo Civil.

Com  estas  considerações,  DESPROVEJO  O  RECURSO,
mantendo integralmente a sentença, impondo a majoração dos honorários
advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento), na forma do citado §
11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora

5 TJPB –  4ª  Câmara  Cível  –  Ap.  Cível  063.2005.000051-0/001  –  Relator:  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima
Montenegro - J: 28/3/2006.
6
§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no 
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites 

estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 
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de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03
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