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REMESSA  NECESSÁRIA  E APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS.
ATRASO DA FOLHA SALARIAL. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE NÃO ELIDIDA PELO ENTE MUNI-
CIPAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS APTOS A
COMPROVAR  O  ADIMPLIMENTO.  INTELIGÊN-
CIA DO ART. 373, II DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015. QUANTIAS DEVIDAS. PRECEDENTES
DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO DE MINO-
RAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.  QUANTUM
PROPORCIONAL. DESPROVIMENTO  DOS  RE-
CURSOS.

- É direito líquido e certo de todo servidor público perce-
ber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado, nos
termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada

-  “A edilidade não pode se negar ao pagamento de verbas
salariais devidas a servidor sob a alegação de que ex-pre-
feito tenha se desfeito dos documentos que comprovariam
o adimplemento. É ônus do município provar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o
direito  do servidor ao recebimento das verbas salariais
pleiteadas.”  (TJPB.  AC  nº  052.2007.000448-7/001.   Relª  Juíza
Conv. Maria das Graças Morais Guedes. J. em 05/10/2010).

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de 
Justiça da Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AOS RECUR-
SOS.
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RELATÓRIO

Trata-se de Reexame Necessário e Apelação Cível, esta interposta pelo  Município
de Juru em face da sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida por Dayse Maria
Alves Martins, requerendo os salários referente aos meses de novembro e dezembro do ano de
2012, quando exercia o cardo de professora.

No decreto sentencial  (fls. 51/51-v), o Magistrado de base condenou o município
promovido a pagar a promovente as verbas salariais atrasadas referentes aos meses de novembro e
dezembro de 2012.

Outrossim, condenou a Edilidade em honorários advocatícios, estes fixados em 15%
(quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada,  a  Fazenda  Municipal  interpôs  apelo  às  fls.  80/88,  defendendo
exclusivamente a redução dos honorários sucumbenciais.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  julgando-se  improcedente  o  pleito
autoral.

Contrarrazões apresentadas às fls. 60/66.

Instada  a  manifestar-se,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer  opinando  pelo
desprovimento do reexame necessário e deixando de omitir manifestação sobre o recurso apelatório
(fls.72/79).

É o relatório. 

VOTO

Pois bem, a matéria não comporta maiores indagações, cujo tema (atraso na folha sa-
larial de servidor) já é por demais conhecido nesta Corte.

Como é cediço, o Poder Público, independente do seu administrador, tem a obrigação
constitucional de remunerar seus funcionários, ativos e inativos, honrar o pagamento relativo a ser-
viços que usufruiu ou bens que adquiriu, sob pena de enriquecimento ilícito.

Sobre a matéria, há precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. RETENÇÃO
DE  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  EM
PRIMEIRO  GRAU.  SALÁRIOS  RELATIVOS  AOS  MESES  DE
OUTUBRO,  NOVEMBRO  E  DEZEMBRO  DO  ANO  DE  2012.
DIREITOS  ASSEGURADOS  CONSTITUCIONALMENTE.
PAGAMENTO  NÃO  DEMONSTRADO.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DO
ENTE  PÚBLICO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  II,  DO  NOVO
CÓDIGO  DE  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DA
DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
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EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  PRETENSÃO  EXORDIAL.
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
VALOR  ARBITRADO.  MANUTENÇÃO  DA  DECISÃO.
DESPROVIMENTO. É obrigação do ente público comprovar que todas
as  remunerações  foram  pagas  aos  seus  servidores,  na  forma
consagrada pela Lei, ou que não houve a prestação do serviço alegada,
por dispor a Administração de plenas condições para tal  fim, sendo
natural, em caso de ação de cobrança ajuizada por servidor, a inversão
do  ônus  probatório.  No  tocante  ao  percebimento  dos  salários  não
recebidos  relativos  aos  meses  de  outubro  a  dezembro  de  2012,  são
direitos constitucionalmente assegurados à servidora, sendo vedada sua
retenção,  pelo  que,  não  tendo  o  município  demonstrado  o  efetivo
pagamento  das  referidas  verbas,  o  adimplemento  é  medida  que  se
impõe. 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.  (TJPB;  APL  0002269-26.2014.815.0261;  Quarta
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho; DJPB 16/03/2018; Pág. 12) Grifo nosso

 AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
COBRANÇA  DE  TERÇO  DE  FÉRIAS,  DÉCIMO  TERCEIRO,
SALÁRIO  RETIDO.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE MÁ ADMINISTRAÇÃO DA GESTÃO ANTERIOR.
IRRELEVÂNCIA.  MAU  USO  DOS  RECURSOS  PÚBLICOS  QUE
NÃO  JUSTIFICAM  O  ATRASO  DE  VERBAS  SALARIAIS.
COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVO
PELA  AUTORA.  SALÁRIOS  RETIDOS,  TERÇO
CONSTITUCIONAL  E  DÉCIMO  TERCEIRO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO
AUTORAL.  ÔNUS  DO  RÉU.  ART.  373,  II,  DO  CPC/2015.
PAGAMENTO  DEVIDO.  DESPROVIMENTO.  1.  Tratando-se  de
documentos  correspondentes ao pagamento de servidor,  é pacífico o
entendimento na jurisprudência deste Tribunal de Justiça no sentido de
que cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das
verbas pleitadas, ou então, fazer prova de que o funcionário não faz jus
ao direito  reclamado,  porquanto,  lhe  pertence  o  ônus  de  trazer  aos
autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, de
acordo  com  o  art.  373,  II,  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  “A
responsabilidade do Município é una e indivisível, não se fracionando
por administrações. Diante disso, deve a edilidade responder pelos atos
de seu atual  e dos antigos gestores.  Se assim não fosse,  ocorreria a
esdrúxula situação de uma dívida produzida pela antiga gestão não
precisar ser adimplida pela atual administração, o que obviamente não
se  pode  admitir.  ” (TJPB;  Proc.  Nº  0001767-76.2011.815.0331,  2ª
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Câmara Especializada Cível, Relator Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos,  julgado  em  14/03/2017).  (TJPB;  APL  0001537-
98.2014.815.0211;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.
Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB  09/10/2017;  Pág.  10)
Grifo nosso

ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. VERBAS
REMUNERATÓRIAS  NÃO  PAGAS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA
DA EDILIDADE CAPAZ DE IMPEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR
O  DIREITO  PLEITEADO.  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA
MUNICIPALIDADE.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  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.  1.  (TJPB;  APL
0000597-33.2013.815.1161; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Saulo Henriques de Sá Benevides; DJPB 06/10/2017; Pág. 6) Grifo
nosso

Portanto, é direito líquido e certo de todo servidor público perceber seu salário pelo
exercício do cargo desempenhado, nos termos do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada, senão vejamos:

“Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros
que visem à melhoria de sua condição social:
(...)
X - proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção
dolosa;”

No  caso  em  disceptação,  a  apelada  demonstrou  seu  vínculo  com  a  edilidade
recorrente, fazendo  jus, portanto, a verba deferida pelo Magistrado de base, visto que se trata de
prestação  de  natureza  alimentar,  pois  o  salário  dos  funcionários  destina-se  a  assegurar-lhes  a
satisfação de suas necessidades vitais básicas.

Outrossim,  caberia  à  Municipalidade  demonstrar  o  pagamento  de  tais  parcelas
remuneratórias, posto possuir meios hábeis para comprovar o adimplemento dos salários dos seus
servidores,  como recibo,  caso  seja  realizado  pessoalmente,  ou através  de extratos  bancários  de
depósitos na conta do servidor, prova de fácil acesso por intermédio da rede bancária.

Todavia, o promovido não evidenciou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do
direito do autor, segundo expõe o art. 373, II, do Código de Processo Civil. 

Ademais, destaco que eventual dificuldade financeira não pode servir de justificativa
para o não adimplimento dos salários, porquanto os serventuários necessitam da contraprestação pe-
cuniária, sem atraso, para sustento próprio e de sua família.

Desembargador José Ricardo Porto
 4



AP E RO Nº 0000151-06.2016.815.0941

Não é razoável que os servidores trabalhem durante um mês inteiro e não recebam,
em tempo razoável, seus respectivos pagamentos.

Logo, não comprovando o Município que adimpliu as verbas questionadas, cor-
reta a sentença que determina a sua quitação, não devendo haver retoques.

Por fim, quanto ao valor arbitrado a título de honorários advocatícios, de 15% (dez
por cento) sobre o valor da condenação, verifico que se encontra em patamar razoável, bem como
deve-se levar em conta o trabalho, a qualificação do profissional, além do tempo do trâmite proces-
sual e o lapso que ainda transcorrerá até o efetivo auferimento da verba, considerando já ter trans-
corrido, até o presente momento, mais de 03 (três) anos desde o ajuizamento da demanda.

Pelas razões acima expostas, DESPROVEJO O RECURSO APELATÓRIO E A
REMESSA NECESSÁRIA, mantendo, na íntegra, a sentença guerreada. 

Tendo em vista o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios fixados
no primeiro grau para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, nos termos do §11, do art.
85, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª Ma-
ria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR
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