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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PRELIMINAR  DE  DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO. RETENÇÃO DE 13º SALÁRIO, SALÁRIO
RETIDO  E  TERÇO  DE  FÉRIAS.  VERBAS  DEVIDAS.
DEMONSTRAÇÃO  DO  VÍNCULO.  ÔNUS  DE  PROVA  DO
MUNICÍPIO.  ARTIGO  373,  II,  DO  CPC.  COMPROVAÇÃO
PARCIAL DOS FATOS DESCONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. RECONVENÇÃO. DESCABIMENTO. CONSECTÁRIOS
LEGAIS.  ADEQUAÇÃO  DA  SENTENÇA.  HONORÁRIOS
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LOGO.  IMPOSSIBILIDADE.  ART.  85,  §  4º,  II,  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.

- A Edilidade é a detentora do controle dos documentos públicos,
sendo  seu  dever  comprovar  o  efetivo  pagamento  das  verbas
salariais reclamadas,  considerando que ao servidor  é impossível
fazer  a  prova  negativa  de  tal  fato.  Nesses  termos,  consoante
Jurisprudência, “É ônus do Município provar a ocorrência de fato
impeditivo,  modifcativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do
servidor ao recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas
em que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fxados
consoante  apreciação  equitativa  do  juiz.  Assim,  tendo  o  juízo
monocrático seguido as balizas legais, não há o que se alterar”.

-  In casu, conquanto o ente municipal comprove o pagamento de
parte  das  verbas  requeridas  pelo  promovente,  deve-se  manter  a
condenação das outras rubricas  que não foram demonstrados os
adimplementos  devidos,  visto  que  é  direito  do  servidor  receber
pelo trabalho desenvolvido junto à edilidade.



VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que fguram como
partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba,  por unanimidade,  rejeitar a preliminar e,  no mérito,  dar
provimento parcial ao apelo e à remessa ofcial, nos termos do voto do relator, integrando
a decisão a súmula de julgamento à f.  7.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  interposta  pelo
Município de Itapororoca  contra sentença proferida pelo  Juízo de Direito da 1º Vara da
Comarca de Mamanguape nos autos da ação de cobrança, proposta por  Antônio Carlos
Fernandes Madruga, ora apelado, em face do Poder Público Municipal recorrente.

Na sentença, a magistrada  a quo,  Exma. Dra. Elza Bezerra da Silva
Pedrosa,  julgou parcialmente  procedente  a  pretensão,  para  condenar  a  Fazenda  ré  ao
pagamento, em favor do demandante, do salário retido de dezembro de 2008 e 2012; 13º
salário de 2008 e 2012; 1/3 de férias dos anos de 2009 e 2011, acrescidos de juros de mora e
de  correção  monetária  pelo  art.  1º-F  da  Lei  9.494/9 ,  bem  assim  condenando  a
Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais na alçada de 10% (dez por
cento) sobre o montante condenatório. Por outro lado, a sentenciante julgou improcedente
a reconvenção. 

Inconformada  com  o  provimento  em  epígrafe,  a  Ente  Municipal
ofertou razões recursais,  pugnando pela reforma do  decisum,  argumentando, em suma,
pelo cabimento da reconvenção, ao argumentar que o autor intencionalmente postula ao
recebimento de verba salarial já adimplida. 

Pugna, ademais, pela condenação do promovente a pagar, em dobro,
os  valores  por  ele  indevidamente  cobrados  ao  Município,  além  da  condenação  por
litigância de má-fé. Ao fnal, pleiteia pelo provimento do recurso, para que a reconvenção
seja julgada procedente.

Intimado, o apelado apresenta contrarrazões, argumentando que as
razões  recursais  lançadas  pela  edilidade  não  apontam  especifcamente  os  pontos
decisórios passíveis de reforma, bem como, no mérito, defende que a sentença deve ser
mantida (fs. 61/67). 

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, § 1º,
do RITJPB c/c o artigo 1 8, do Código de Processo Civil em vigor.

É o relatório.



VOTO

A controvérsia devolvida ao crivo desta instância transita em redor
da  discussão  acerca  do  suposto  direito  do  autor,  servidor  público  do  Município  de
Itapororoca,  à  percepção  de  verbas  laborativas,  tais  como  às  concedidas  na  sentença
atacada, quais sejam: salário retido de dezembro de 2008 e 2012; 13º salário de 2008 e 2012;
1/3 de férias dos anos de 2009 e 2011.

Inicialmente,  rechaço  a  preliminar  de  ofensa  ao  princípio  da
dialeticidade,  levantada  pelo  autor  recorrido,  tendo em vista  que o  recurso  apelatório
apresentado pela edilidade revela congruência com os temas discutidos nos autos.

No mérito, não há dúvida a respeito do direito do autor recorrido à
percepção das rubricas por si reclamadas e não pagas, nos termos do artigo  °, IV, VII, VIII
e  XVII,  da  Carta  Magna,  restando  claro  que  qualquer  tipo  de  óbice  ou  retenção
injustifcada a tais valores confgura ato abusivo e ilegal.

Nesse prisma, analisando as provas produzidas nos autos, verifca-se
que o Município demandado anexa as fchas fnanceiras do autor (fs.  23/26),  as  quais
apontam que a edilidade realizou alguns dos pagamentos postulados pelo promovente, a
saber, salário do mês de dezembro de 2008, 13ª salário de 2012 e terço de férias de 2010. 

Por  tais  razões,  deve-se  decotar  da  decisão  recorrida  o  décimo
terceiro salário de 2012 e o salário do mês de dezembro de 2008, vez que, reprise-se, a
edilidade comprova tais pagamentos. 

De outro pórtico, quanto às demais verbas arbitradas na sentença,
devem ser mantidas a condenação, quais sejam, salário de dezembro de 2012, 13ª salário
de 2008 e terço de férias de 2009 e 2011, tendo em vista que em relação a tais rubricas a
municipalidade nada comprovou.

A  esse  respeito,  o  ônus  da  prova  quanto  ao  direito  a  eventual
pagamento das verbas reclamadas é do Município recorrente, por constituir fato extintivo
do direito do autor, conforme previsão do art. 3 3, II, do CPC, in verbis:

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

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

[...]  MÉRITO.  13º  SALÁRIO E  TERÇO CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS.  ADIMPLEMENTOS  NÃO  COMPROVADOS  NA



INSTÂNCIA  A  QUO  PELA  EDILIDADE.  PAGAMENTOS
DEVIDOS  AO  SERVIDOR,  OBSERVADO  O  PRAZO
QUINQUENAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA
DE  LEI  MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA E DO APELO. Em ação
de  cobrança  envolvendo  verbas  trabalhistas,  cabe  ao  município
comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que
não o efetuou na forma devida. […]. (TJPB - 00018419120128150171
– Rel. Des. Maria das Graças Morais Guedes –  29/07/2014).

Corroborando  tal  entendimento,  outrossim,  afgura-se  bastante
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

“O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo
ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir  julgamento
contrário  àquele  que  tinha  o  ônus  da  prova  e  dele  não  se
desincumbiu1.”

Destarte,  não  tendo  a  edilidade  comprovado  todo  o  pagamento
reclamado pelo autor, ao arrepio do ônus procedimental que lhe incumbia, segundo art.
3 3, II, do CPC, resta demonstrado o direito do promovente ao recebimento do salário de
dezembro de 2012, 13ª salário de 2008 e terços de férias de 2009 e 2011, a fm de não
confgurar reformatio in pejus, tendo em vista que o promovente não apresentou recurso.

Por  outro  lado,  não  merece  prosperar  o  pleito  reconvencional
apresentado pela edilidade, vez que o fato de provar que algumas das verbas haviam sido
quitadas não garante a repetição em dobro tampouco confgura litigância de má-fé pelo
promovente. 

No  que  pertine  aos  juros  de  mora  e  à  correção  monetária,  urge
ressaltar  que o STJ frmou entendimento de que nas  condenações  impostas à Fazenda
Pública “[...] para pagamento de verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os
juros de mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da
publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  9.497/97;
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da
Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice ofcial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art.  1º-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária, em face
da declaração de inconstitucionalidade parcial  do art.  5º  da Lei 11.960/2009,  que deu
nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a  partir  da
publicação da referida Lei (30/06/2009). 

1 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:
7 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



Ademais, relativamente aos termos de início dos juros de mora e da
correção monetária,  aponto  que tais  consectários  legais  devem incidir  na forma acima
elencada, a contarem da data do inadimplemento das verbas, isto é, do momento em que
deveriam ter sido quitadas.

Noutro norte, entendo que a sentença deve ser reformada também
quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios. É que sendo ilíquida a sentença, o
valor dos honorários deve ser fxada por ocasião da liquidação, considerando-se ainda a
ocorrência da sucumbência recíproca, conforme previsão expressa do art. 87,  § 4º, II, do c/c
o art. 86, caput, ambos do CPC.

Ante o exposto,  rejeito a preliminar e, no mérito, dou provimento
parcial  ao apelo e à remessa necessária,  para decotar da decisão o salário do mês de
dezembro de 2008 e o 13ª salário de 2012, bem como para adequar os juros de mora e a
correção  monetária  aos  termos  acima  delineados,  além  de  transferir  para  a  fase  de
liquidação a fxação dos honorários advocatícios, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, rejeitar a preliminar e,  no mérito, dar
provimento parcial ao apelo e à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Presidiu a sessão o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exma  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino,
Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 08 de maio de 2018.

João Pessoa, 09 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
    Relator


