
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000855-27.2013.815.0261.
Origem : 1ª Vara Mista da Comarca de Piancó.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Igaracy.
Advogado : Francisco de Assis Remígio II – OAB/PB nº 9464.
Apelada : Kamylla Herbelly de Souza Martins de Araújo.
Advogado : Paulo César Conserva – OAB/PB nº 11.874.

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
SALÁRIOS  ATRASADOS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  ÔNUS
DO  ENTE  MUNICIPAL.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE  DA  ALEGAÇÃO  DA
DEMANDADA  AFASTADA.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS  SUCUMBENCIAIS.
MONTANTE  RAZOÁVEL.  REDUÇÃO
INDEVIDA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO RECURSO.

-  Como  é  cediço,  a  remuneração  constitui  direito
social  assegurado a  todos trabalhadores,  sejam eles
estatutários ou celetistas, por força da previsão do art.
39, §3º, da Constituição Federal.

- Considerando que o Ente Municipal não trouxe aos
autos  prova  do  efetivo  pagamento  das  verbas
pleiteadas,  não  se  cuidou  de  demonstrar  o  fato
impeditivo do direito da autora, razão pela qual deve
ser mantida a sentença vergastada.

-  Diante da natureza da causa, do trabalho realizado
pelo  patrono  e  do  tempo  exigido  para  o  serviço,
entendo que a  verba  arbitrada pelo juiz  a quo  fora
conjugada de acordo com o princípio da equidade e
da  razoabilidade,  com fundamento  nos  §§  2º  e  3º,
inciso  I,  do  art.  85,  do  Novo  Diploma  Processual
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Civil, razão pela qual não merece redução.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, em sessão ordinária,
negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator, unânime. 

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Igaracy contra sentença (fls. 54/57v.), proferida pelo Juízo da 1ª Vara Mista da
Comarca de Piancó, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por  Kamylla
Herbelly de Souza Martins de Araújo em face da edilidade recorrente, que
julgou procedente o pedido autoral (fls. 54/57v.), nos seguintes termos:

“Com essas considerações e em atenção às provas
carreadas  aos  autos  e  aos  princípios  legais
aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE e, em
consequência,  condeno  o  réu  MUNICÍPIO  DE
IGARACY – PB a pagar a promovente devidamente
qualificada nestes autos, as verbas, correspondente
aos  meses  de  OUTUBRO,  NOVEMBRO  E
DEZEMBRO DO ANO DE 2012, incidindo juros de
mora e  a  correção monetária,  a  partir  da citação
[art.  219 do CPC],  calculados de modo unificado,
pelos índices de remuneração básica da caderneta de
poupança, na forma prevista no art. 1º – F da Lei nº
9.494/1997  com  redação  dada  pela  Lei  nº
11.960/2009 (em que pese ter havido a declaração de
inconstitucionalidade  por  arrastamento  do
dispositivo,  ainda  não  houve  a  modulação  de
efeitos). 
Fazenda  Pública  isenta  de  custas  (art.  29  do
Regimento de Custas).
Condeno,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários  advocatícios,  conforme disposto no art.
20,  §3º,  do  CPC,  no  percentual  de  10% (dez  por
cento) sobre o valor da condenação.”

Inconformado,  o  Município  de  Igaracy  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  61/69),  em  cujas  razões  sustenta  que  as  verbas  pleiteadas
foram devidamente pagas. Em seguida, defende que a apalada não comprovou
a  prestação  do  serviço,  fato  que  impossibilita  o  pagamento  dos  salários
pleiteados.  Ao  final,  questiona  os  honorários  sucumbenciais  fixados  na
sentença.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  73/76),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  80/83),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.
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VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial. Assim sendo, preenchidos os
pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo, passando à análise de seus
argumentos.

Consoante relatado, trata-se de Ação de Cobrança promovida
por Kamylla Herbelly de Souza Martins de Araújo em face do Município de
Igaracy,  tendo  o  Juízo  singular  julgado  procedente  o  pleito  exordial,
condenando a edilidade ao pagamento dos salários não pagos referentes aos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2012. 

Compulsando-se  detidamente  os  autos,  percebe-se  que  não
assiste  razão  às  argumentações  defensivas  formuladas  pela  edilidade
recorrente,  encontrando-se  a  sentença  vergastada  em plena  sintonia  com a
jurisprudência dominante desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores,
como passo a demonstrar.

Cumpre registrar de antemão que os argumentos trazidos pela
edilidade,  quanto  ao  questionamento  da  responsabilização  dos  gestores
passados  pela  situação  organizacional  interna  da  estrutura  administrativa
municipal, não se revelam aptos a influir no julgamento da presente demanda.

Isso porque, independentemente de culpa do agente político que
deu causa à inexistência de acervo documental comprovando os pagamentos
efetivados  pela  Administração,  não  pode  esta,  enquanto  pessoa  jurídica  de
direito público interno, furtar-se às obrigações legais e processuais que tem
para com os seus servidores.

Ademais, igualmente insubsistentes os argumentos que tecem
comentários acerca da necessidade de empenho para vinculação de despesas
ao orçamento público, haja vista que o pagamento de valores decorrentes de
decisões judiciais, reconhecendo uma situação de débito fazendário, possuem
regramento próprio disciplinado constitucionalmente, não influindo, de forma
alguma, na análise do direito alegado pela servidora demandante.

Pois bem, ultrapassadas as questões prévias, há de se analisar,
de acordo com o que restou documentado nos autos, se a pretensão autoral
quanto à percepção das verbas salariais aludidas têm ou não respaldo jurídico.

Como  é  cediço,  a  remuneração  constitui  direito  social
assegurado a  todos trabalhadores,  sejam eles  estatutários  ou celetistas,  por
força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

No que se refere especificamente ao salário, é sabido que este
recebe proteção especial do legislador constituinte, dispondo constituir crime
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sua retenção dolosa, no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do vínculo firmado
entre  as  partes,  tal  verba  é  devida  ao  autor  caso  comprove  os  serviços
prestados à edilidade. A esta, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar o
pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas
inadimplidas, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 373 do NCPC.

Analisando os autos, verifica-se que o Município demandado
não trouxe prova do eventual pagamento das verbas pleiteadas, resumindo-se a
alegar que os salários foram pagos. 

Quanto aos  documentos  apresentados  (fls.  49/52),  tenho  que
não se prestam a comprovar o efetivo adimplemento das verbas questionadas,
por se tratar de documentos unilateralmente produzidos.

A respeito das fichas financeiras como meio de prova, trago à
baila precedentes deste Tribunal:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA
PÚBLICA. FICHAS FINANCEIRAS COMO PROVA
DO  CUMPRIMENTO  DA  SENTENÇA.  NÃO
CONDENAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  AO  CUSTEIO
DOS  HONORÁRIOS  SUCUMBENCIAIS.
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA
EXECUÇÃO.  APELAÇÃO  DO  EMBARGADO.
RESTRIÇÃO DA COGNIÇÃO NOS EMBARGOS ÀS
QUESTÕES  PREVISTAS  NO  ART.  741  DO  CPC.
NECESSIDADE  DE  O  PAGAMENTO  SER
POSTERIOR  À  SENTENÇA  PARA  SER
CONSIDERADO  CAUSA  EXTINTIVA  DA
OBRIGAÇÃO.  INAPTIDÃO  DAS  FICHAS
FINANCEIRAS REFERENTES A REMUNERAÇÕES
PRETÉRITAS PARA PROVA O ADIMPLMENTO DO
DÉBITO  EXECUTADO.  CABIMENTO  DA
CONDENAÇÃO  DA  FAZENDA  AO  PAGAMENTO
DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  NAS
EXECUÇÕES EMBARGAS.  ART.  1º-D DA LEI  Nº
9.494/1997. PROVIMENTO DO APELO. REFORMA
DA  SENTENÇA.  REJEIÇÃO  DOS  EMBARGOS.
PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Para extinguir a obrigação e, consequentemente, a
execução  o  pagamento  deve  ser  superveniente  à
sentença.  Inteligência  do  art.  741,  inciso  VI,  do
Código de Processo Civil/1973.
2.  Comprovado  pelo  autor  o  vínculo  funcional,  é
ônus da Administração a prova do pagamento dos
valores devidos ao agente público.
3. A ficha financeira, por si só, não é bastante para
a  devida  comprovação  do  pagamento,  porquanto
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representa  mero  lançamento  unilateral  de
informações  nos  assentamentos  funcionais  do
servidor.
4. São devidos honorários advocatícios pela Fazenda
Pública nas execuções embargadas.”
(TJPB,  Processo  Nº  00014466820138150461,  4ª
Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j.  em 12-
07-2016) - (grifo nosso).

“EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL.
ALEGAÇÃO  DE  PAGAMENTO  DE  VERBAS
SALARIAIS  ATRAVÉS  DE  FICHA  FINANCEIRA.
INSUFICIÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS
QUE  CABERIA  AO  AUTOR/EMBARGANTE.
DESCUMPRIMENTO  DA  REGRA  DO  ART.  333,
INCISO  I,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  DOS
EMBARGOS. DESPROVIMENTO DO APELO.
-  Revela-se  insubsistente,  para  interposição  dos
presentes  Embargos  à Execução,  o  argumento  do
Município  de  que  a  ficha  financeira  e  nota  de
empenho juntadas na inicial atestam que as verbas
salariais em execução foram devidamente pagas, já
que  deixou  de  juntar  comprovante  bancário
confirmando  a  informação  constante  na  ficha
funcional,  não se  desincumbindo,  pois,  de  provar
fato constitutivo de seu direito, a teor do art.  333,
inciso  I,  do  Código  de  Processo  Civil”.  (TJPB,
Processo  Nº  00017653620138150461,  1ª  Câmara
Especializada Cível,  Relator  DES LEANDRO DOS
SANTOS, j. em 05-07-2016) – (grifo nosso).

Destaque-se a natural inversão do ônus da prova, decorrente da
evidente posição de fragilidade probatória  da autora em face da Edilidade,
citando, por oportuno, a máxima de que “é o pagador que tem obrigação de
provar o pagamento”. 

Assim, é razoável proceder à inversão do ônus da prova, até
porque  é  extremamente  difícil  comprovar  um  fato  negativo,  como  “não
receber  os  salários”.  Já  o  pagamento,  se  efetivamente  feito,  é  de  fácil
demonstração.

Nesse contexto, incide plenamente o conteúdo da  vedação ao
enriquecimento ilícito, princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer
vantagens ou acréscimo de  bens  em detrimento  de  outrem, sem uma justa
causa.  No  caso  posto,  não  pode  o  Município  locupletar-se  às  custas  da
exploração da força de trabalho humano, devendo, pois, ressarcir, a título de
contraprestação, as quantias devidas e não pagas.

Desse modo, consigno que não merece retoque a sentença  a
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quo, uma vez que o ente municipal, como visto, não trouxe aos autos prova do
efetivo  pagamento  das  verbas  acima  referidas,  não  se  descuidando  de
demonstrar  o  fato  impeditivo  do  direito  da  autora,  pelo  que  merece  ser
mantida a condenação.

No  mais,  concebo  que  não  assiste  razão  ao  Ente  Municipal
quanto  ao  argumento  de  elevado  montante  fixado  na  sentença  a  título  de
honorários sucumbenciais (10% sobre o valor da condenação).

Com efeito, para fixação da verba honorária, deve o magistrado
considerar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo
exigido para o seu serviço. Além disso, quando existente condenação em valor
certo a apreciação do juiz terá como parâmetros o percentual mínimo de dez
por cento e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do
proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos.

In casu, considerando a natureza da causa, o trabalho realizado
pelo patrono da autora e o tempo exigido para o serviço, entendo que a verba
arbitrada pelo juiz  a quo  (10% do valor da condenação) fora conjugada de
acordo com o princípio da equidade e da razoabilidade, com fundamento nos
§§ 2º e 3º, inciso I, do art. 85, do Novo Diploma Processual Civil, razão pela
qual não merece redução.

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo a quo.

Em virtude da sucumbencial recursal, majoro a verba honorária
para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do
art. 85 do Novo Código de Processo Civil.

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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