
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

ACÓRDÃO
Apelação Cível nº 0000152-88.2016.815.0941
Origem : Comarca de Água Branca
Relator : Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
Apelante : Município de Jurú
Advogado : Danilo Luiz Leite – OAB/PB – 21.240
Apelado : Jânser Vianez Vieira
Advogado : Marcelino Xenófanes Diniz de Souza – OAB/PB - 11.015

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRETENSÃO
DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  SALÁRIOS
RELATIVOS  AOS  MESES  DE  NOVEMBRO  E
DEZEMBRO  DE  2012  E  DÉCIMO  TERCEIRO.
PROCEDÊNCIA DO PLEITO EM PRIMEIRO GRAU.
INSURGÊNCIA. DEMONSTRAÇÃO DE VÍNCULO
COM  MUNICÍPIO  NO  PERÍODO  DA ALEGADA
RETENÇÃO.  CIRCUNSTÂNCIA  SUFICIENTE  A
CONSTITUIR  A  PRESUNÇÃO  DE  DIREITO  AO
PERCEBIMENTO  DOS  SALÁRIOS  COBRADOS.
INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
DE  OCORRÊNCIA  DE FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  E  EXTINTIVO  DESSE  DIREITO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  INTENTO  DE
MINORAÇÃO.  DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO
EQUITATIVA  DO  JUIZ.  OBSERVÂNCIA  DOS
DITAMES DO ART. 85, §3º, I,  DO NOVO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL. PROPORCIONALIDADE DO
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VALOR  ARBITRADO. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  Em  tendo  a  parte  promovente  comprovado  a
existência de vínculo com o município demandado,
no  período  atinente  aos  salários  pleiteados  e
supostamente retidos, resta, a princípio, suplantada a
obrigação autoral de lastrear esse direito.

- A fim de desconstituir essa presunção, caberia ao
ente municipal produzir arcabouço probatório, com
aptidão  de  impedir,  modificar  ou  extinguir  a
pretensão  deferida,  nos  termos  do  art.  373,  II,  do
Código de Processo Civil,  o que não se operou na
hipótese,  razão  porque  forçoso  reconhecer  a
propriedade da sentença hostilizada nesse ponto.

-  Os  honorários  advocatícios  devem  ser  fixados
consoante apreciação equitativa do Juiz, levando em
consideração o grau de zelo profissional, o lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho
realizado pelo advogado e o tempo exigido para o
seu serviço, atendendo o disposto no art. 85, §3º, I, do
Novo  Código  de  Processo  Civil,  bem  como  aos
critérios estabelecidos nos incisos de I  a  IV,  §2º  do
precitado art. 85.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso.
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Trata-se  de APELAÇÃO, fls. 52/57,  interposta  pelo
Município de Jurú no intuito de ver reformada a sentença de fls.51/51V, proferida
pelo Juiz de Direito da Comarca de Água Branca, que julgou procedente a Ação de
Cobrança ajuizada  por Jânser  Vianez  Vieira, consoante  se  verifica  do respectivo
excerto dispositivo:

Com  essas  considerações,  julgo  PROCEDENTE a
pretensão, com resolução de mérito, nos termos do
art.  487,  I  do  Código  de  Processo  Civil,  para
condenar  o  réu  ao  pagamento  das  verbas  salariais
atrasadas  referentes  aos  meses  de  novembro  e
dezembro e 13º salário do ano de 2012, com correção
monetária  desde o ajuizamento da ação e  juros de
mora a partir da citação, observados os parâmetros
estabelecidos  no  julgamento  pelo  eg.  Supremo
Tribunal Federal da ADI 4357/DF, ADI 4425/DF, ADI
4372/DF, ADI 4400/DF, ADI 4357/DF.
Município é isento de custa, a rigor do art. 29 da Lei
Estadual n. 5.672/92.
Arbitro os  honorários advocatícios  em 15% sobre o
valor da condenação (art.  85,  § 3º,  I,  do NCPC), os
quais serão pagos pelo demandado.

Em suas razões, o  recorrente defende a necessidade
de reforma da sentença,  alegando,  para tanto, que o atraso das verbas noticiadas
ocorreu na gestão anterior, destacando, ainda, os esforços no sentido de viabilizar a
quitação. Por fim, postula pela minoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazões  ofertadas  às  fls.  60/66,  nas  quais  o
apelado rechaçou  os  argumentos  suscitados  na  peça  recursal,  postulando  pela
condenação do município em sucumbência recursal,  com base no art.  85,  §11,  do
Código  de  Processo  Civil  e  pela  manutenção  da  sentença  em  seus  próprios
fundamentos.
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Feito não remetido ao  Ministério Público, tendo-se
em vista o não preenchimento das hipóteses elencadas no art.  178, do Código de
Processo Civil,  consubstanciado, ainda, no art.  169, §1º,  do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Analisando o processo, vislumbro, de plano, que  o
apelado comprovou, através da documentação colacionada às fls. 09/11, a existência
de vínculo com o Município de Jurú, a partir de outubro de 2001, circunstância,  a
priori,  suficiente  a  suplantar  a  sua  obrigação  de  lastrear  o  direito  que  lhe  fora
reconhecido em primeiro grau, atinente ao percebimento dos salários dos meses de
novembro e dezembro e décimo terceiro do ano de 2012, supostamente retidos.

Diante  desse  panorama  e  a  fim  de  reverter  a
condenação quanto a tais verbas, caberia ao ente municipal, por seu turno, produzir
arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a pretensão
deferida,  nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil,  o que, diga-se de
logo, não ocorreu, na hipótese.

Com efeito,  nada obstante tenha a municipalidade
sustentado  o  descabimento  da  obrigação,  não  acostou  quaisquer  elementos
corroboradores  de  sua  tese,  de  sorte  que,  em consequência,  não  há  como,  nesta
instância, mediante meras alegações, ordenar-se a paralisação dos efeitos jurídicos
decorrentes de fatos constitutivos não desconstituídos.

Nesse sentido,  calha transcrever  julgado perfilhado
na jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do tema:

- REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  SERVIDOR
MUNICIPAL - VERBAS SALARIAIS NÃO PAGAS -

Apelação Cível nº 0000152-88.2016.815.0941                                                                                                                       4



FÉRIAS,  SALDO  DE  SALÁRIO  E  DÉCIMO
TERCEIRO  -  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  DA
EDILIDADE CAPAZ DE IMPEDIR,  ALTERAR OU
EXTINGUIR  O  DIREITO  PLEITEADO  -  ÔNUS
PROBATÓRIO  DA  MUNICIPALIDADE  -
DESPROVIMENTO  DA REMESSA E  DO  APELO.
Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração
intentada  por  empregado ou funcionário  público,
opera  a  inversão  do  ônus  probandi,  cabendo  à
Administração Pública demonstrar o adimplemento
dos salários dos seus servidores ou que estes não
trabalharam no período reclamado, pois os autores,
normalmente,  não  têm  meios  materiais  para
demonstrar  a  inadimplência  do  empregador,  que,
por sua vez, dispõe de todos os recursos para fazer
prova  do  contrário.  Precedentes.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00011133720138150261,  Relator  DES.  SAULO
HENRIQUES DE SÁ BENEVIDES, j. em 01-11-2017) –
negritei.

Dessa forma, assevera-se inexistir nos autos qualquer
prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  recorrida,
correspondente às verbas pleiteadas, ônus processual legalmente previsto, devendo,
pois, o adimplemento ser suportado pelo recorrente.

Ademais,  igualmente  imprópria  a  alegação  de
impossibilidade  de  suporte  dessas  despesas  por  serem  pertinentes  a  exercícios
anteriores, uma vez que, por obviedade, deve a municipalidade responder pelos atos
de seu atual e antigos gestores.

Finalmente,  não assiste razão ao recorrente quando
pugna pela minoração dos honorários advocatícios, pois, de acordo com os critérios
estabelecidos  nos  incisos  de  I  a  IV  do §2º,  art.  85,  do  Código  Processual  Civil
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Brasileiro,  deve-se levar  em consideração o grau de zelo  profissional,  o  lugar da
prestação do serviço, a natureza da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o
tempo exigido para o seu serviço.

Logo, resta razoável a fixação, pelo Juiz de primeiro
grau,  dos honorários advocatícios no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o
valor da condenação, principalmente, quando se leva em consideração que a Carta
Suprema, em seu art. 170, prevê a valorização do trabalho, dispondo no art. 133, que
o advogado é essencial à administração da Justiça. 

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la. 

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  AO
RECURSO DE APELAÇÃO.

É o VOTO.

Presidiu  o  julgamento  o  Desembargador  Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho (Relator). Participaram, ainda, os Desembargadores
João Alves da Silva e Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente  a  Dra.  Jacilene  Nicolau  Faustino  Gomes,
Procuradora de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 10 de maio de 2018 - data do julgamento.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
                        Desembargador
                             Relator
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