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

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001840-93.2013.815.0261.
Origem : 1ª Vara da Comarca de Piancó.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Município de Piancó.
Advogado : Maurílio Wellington Fernandes Pereira (OAB/PB 13.399).
Apelada : Maria Silva dos Santos Andrade e outros.
Advogado : Damião Guimarães (OAB/PB 13.293).

APELAÇÃO CÍVEL.  COBRANÇA.  SALÁRIOS
E  FÉRIAS  NÃO  PAGAS.  SERVIDORES
PÚBLICOS. ÔNUS PROBATÓRIO QUE RECAI
SOBRE  A  EDILIDADE.  INEXISTÊNCIA  DE
PROVA DO PAGAMENTO. VERBAS DEVIDAS
À  PARTE  DEMANDANTE.  PLEITO
SUBSIDIÁRIO  DE  RESSALVA QUANTO  AOS
DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS E FISCAIS.
CLARIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO E
FACILITAÇÃO DA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. CABIMENTO EM RELAÇÃO
À  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DO
SALÁRIO  NÃO  ADIMPLIDO.  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PARCELA DE
CARÁTER INDENIZATÓRIO NÃO PASSÍVEL
DE DESCONTO. PROVIMENTO PARCIAL.

- Como é cediço, a remuneração, assim como o gozo
de  férias  remuneradas,  com  o  acréscimo  de,  ao
menos,  um  terço  do  seu  valor,  constituem  direitos
sociais assegurados 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 da verba em que
foi condenado,  não se cuidou de demonstrar o fato
impeditivo do direito do autor, razão pela qual deve
ser mantida a sentença vergastada.

-  No que se refere ao pedido de incidência, sobre o
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valor  da  condenação,  de  desconto  previdenciário  e
fiscal, tem-se que, muito embora se trate, inclusive,
de  obrigação  implícita  a  ser  observada  na  fase  de
cumprimento, torna-se prudente o acolhimento parcial
para que deixe ainda mais clarificado o conteúdo do
título executivo, facilitando o momento executivo.

-  Contudo,  não  há  que  se  falar  em  ressalva  de
descontos  previdenciários  pela  edilidade  sobre  a
condenação relativa ao terço constitucional de férias,
pois  constitui  parcela  de  caráter  indenizatório  não
passível de desconto.

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

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Piancó contra  sentença  (fls.  74/76),  proferida  pelo  Juízo  da  1ª  Vara  da
Comarca de Piancó, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada por  Maria
Silva dos Santos Andrade, Maria Eliete Valdevino de Souza Lacerda e
Maria  Sakomé  Badú Fábio em  face  da  edilidade  recorrente,  que  julgou
procedente o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Ante o exposto, com esteio no art. 487, I, do Código
de Processo Civil,  julgo procedente o pedido,  para
condenar  o  demandado  ao  pagamento  de
remuneração  do  mês  de  dezembro  de  2012,  bem
como  férias  vencidas  do  ano  de  2012,  resolvendo
nestes termos o mérito.
Condeno o município ao pagamento dos honorários
advocatícios do exequente, os quais arbitro em 10%
sobre o valor da condenação, o que faço com suporte
no art. 85, §3º, I do NCPC.
Incidem  juros  de  mora  calculados  com  base  no
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da
regra do art. 1ºF da Lei 9.494/97, com redação da
Lei 11.960/09, desde a citação (art. 219 do CPC), e
correção monetária  calculada  com base  no  IPCA,
desde o ajuizamento da ação (Lei n° 6.899/1981, art,
1º, §2°). (fls. 76 – grifo no original)

Inconformado,  o  Município  de  Piancó  interpôs  Recurso
Apelatório (fls. 79/86), em cujas razões sustenta a ausência de comprovação
dos fatos constitutivos do direito da parte autora, por inexistir provas de que a
edilidade se encontrava em débito. 

Alega que não “há que se falar em inversão do ônus da prova,
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pois não se trata de matéria regida pela Lei Consumerista”. Ressalta, ainda,
que a parte promovente não comprovou a efetiva prestação de serviço no mês
de dezembro de 2012, bem como que não há provas de que as autoras gozaram
das férias. 

Insurge-se, ainda, quanto ao percentual de 10% (dez por cento)
sobre  o  valor  da  condenação arbitrado a  título  de  honorários  advocatícios.
Destaca que caso seja mantida a condenação, deve ser reconhecido o direito da
edilidade em descontar as contribuições previdenciárias e imposto de renda.
Ao final,  pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença para que
sejam julgados improcedentes os pedidos.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  89/91),  rogando  pela
manutenção do édito judicial.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  95),  pugnando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
intervenção meritória.

É o relatório.

VOTO.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do apelo, deste
conheço, passando à análise de seus argumentos.

No caso em concreto, há de se averiguar se a parte autora tem
direito  à  percepção  da  pretensão  veiculada  na  exordial,  consistente  no
recebimento dos valores relativos aos salários do mês de dezembro de 2012 e
férias do mesmo período; verbas as quais alega não lhes terem sido pagas.

Pois bem. Conforme se infere dos documentos às fls. 16 e 21,
as promoventes comprovaram o vínculo com o réu. De outra senda,  não foi
trazido ao caderno processual, pela edilidade, qualquer documento suficiente
que comprovasse a percepção pelas autoras das verbas pleiteadas neste feito.

Ora, caberia ao ente municipal comprovar documentalmente a
percepção das verbas pleiteadas na presente ação. Todavia, o ente demandado
quedou-se  inerte  quanto  ao  seu  mister  de  trazer  aos  autos  elementos  que
evidenciassem o pagamento dos vencimentos da servidora, não comprovando
fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  autoral,  consoante  o
disposto no art. 333, inciso II, do Código de Processo Civil (regra processual
repetida no art. 373, inciso II, da Nova Codificação).

In  casu,  era  dever  do  Município,  ao  diligenciar  nos  seus
arquivos, anexar prova documental, como a ficha financeira da demandante, a
fim de corroborar o efetivo pagamento do quantum vergastado.

Destaca-se a natural inversão do ônus da prova, decorrente da
evidente posição de fragilidade probatória da autora em face ao Município,
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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  salário”.  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.

Ademais,  ressalto,  por oportuno, ser direito constitucional  de
todo  trabalhador  o  recebimento  de  salário  pelo  trabalho  executado,
principalmente,  diante  da  natureza  alimentar  que  representa,  constituindo
crime sua retenção dolosa.

Neste sentido, é o entendimento unânime desta Corte de Justiça,
em situação idêntica à da presente demanda, ajuizada igualmente em face do
Município de Piancó/PB:

“ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SALÁRIO RETIDO, 13º E FÉRIAS. PROCEDÊNCIA
PARCIAL. CONDENAÇÃO ÀS FÉRIAS DO ANO DE
2012.  REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  PRELIMINAR.  AUSÊNCIA  DE
AUTENTICAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  QUE
INSTRUÍRAM  A  INICIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.
TERÇO  DE  FÉRIAS.  INEXISTÊNCIA DE  PROVA
DA QUITAÇÃO.  DESCONTO  PREVIDENCIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.  MANUTENÇÃO  DO
DECISUM.  PRECEDENTES  DESTE  TRIBUNAL.
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. 
-  Descabe  a exigência  de  autenticação  das  cópias
juntadas aos autos se inexiste indício de falsificação
e a parte contrária deixa de impugnar seu conteúdo.
-  Restando comprovado o  vínculo  do  autor  com a
municipalidade e inexistindo prova da quitação das
férias, deve ser mantida a sentença que compeliu o
promovido a realizar seu pagamento.
-  A jurisprudência  Pátria é  pacífica  em afirmar a
natureza  indenizatória  do  terço  de  férias,  sendo
indevida  a  incidência  de  desconto  previdenciário
sobre essa parcela”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00013348320148150261,  -  Não  possui  -,  Relator
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DES.  JOSE  AURELIO  DA CRUZ  ,  j.  em  08-10-
2015).

Com  efeito,  analisando  os  autos,  verifica-se  que  o  ente
demandado não trouxe prova do pagamento das verbas pleiteadas, deixando de
comprovar o efetivo adimplemento dos salários das promoventes do mês de
dezembro/2012  e  das  férias  questionadas.  Ora,  deveria  o  promovido,  ora
recorrente,  ter  acostado  aos  autos  cópia  do  contracheque,  transferência
bancária, depósito na conta dos autores ou recibos de quitação. 

Não há  que se  cogitar,  ainda,  o  acolhimento  da  alegação de
necessidade de prova do requerimento administrativo de gozo de férias para
que seja garantido o direito ao respectivo servidor. Isso porque a fruição das
férias com o respectivo adicional é direito que deve ser assegurado ainda que
não gozado durante o período laboral, independentemente do condicionamento
de  formalidades  burocráticas  administrativas.  Nesse  sentido,  confira-se  o
julgado desta Egrégia Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado
da Paraíba:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO  –
REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA
– SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – SALÁRIOS
RETIDOS E TERÇO DE FÉRIAS – AUSÊNCIA DE
PROVA  DO  PAGAMENTO  –  ÔNUS  DO
PROMOVIDO (ART. 333, II,  DO CPC) – VERBAS
DEVIDAS  –  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA  –
RECURSO  EM  PATENTE  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DESTA CORTE
DE JUSTIÇA – ARTIGO 557, 'CAPUT', DO CPC E
DA  SÚMULA  253  DO  STJ  –  SEGUIMENTO
NEGADO. 
- Constitui direito de todo servidor público receber
os vencimentos que lhe são devidos pelo exercício do
cargo  para  o  qual  foi  nomeado.  Atrasando,
suspendendo ou retendo o pagamento de tais verbas,
sem  motivos  ponderáveis,  comete  o  Município,
inquestionavelmente, ato abusivo e ilegal, impondo-
se julgar procedente o pedido de cobrança.
- O pagamento do terço de férias não está sujeito à
comprovação de requerimento de férias, nem do seu
efetivo  gozo.  O  mais  importante  é  que  tenha  o
servidor laborado durante o período reclamado, com
sua força de trabalho em favor da Administração,
sem exercer um direito que lhe era garantido.
- De acordo com o sistema do ônus da prova adotado
pelo CPC, cabe ao réu demonstrar o fato impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  servidor
alegado em sua defesa, sujeitando o Município aos
efeitos decorrentes da sua não comprovação.
- Consoante artigo 557, 'caput', do CPC, ao Relator
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é  dado  negar  provimento  ao  recurso
monocraticamente, em razão de a insurgência estar
em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal.
- 'Súmula 253, STJ: O art. 557, do CPC, que autoriza
o  relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário'”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00021284120138150261,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS. j. em 15-03-
2016) – (grifo nosso).

No que  se  refere  ao  pedido de  incidência,  sobre  o  valor  da
condenação, de desconto previdenciário e fiscal, tem-se que, muito embora se
trate,  inclusive,  de  obrigação  implícita  a  ser  observada  na  fase  de
cumprimento, torna-se prudente o acolhimento parcial para que deixe ainda
mais  clarificado  o  conteúdo  do  título  executivo,  facilitando  o  momento
executivo.

A  contribuição  previdenciária  tem  a  sua  base  de  cálculo
delimitada  em  parcelas  de  natureza  remuneratória,  percebidas  com
habitualidade, que se incorporam aos rendimentos do trabalhador para fins de
repercussão em benefícios e, por isso, cabível sobre o salário atrasado. Ainda,
deverá incidir o imposto de renda, respeitada a isenção legal mensal.

Nesse sentido,  em demanda idêntica à  presente,  confira-se  o
julgado desta Corte:

“QUESTÃO  PRÉVIA.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO
INICIAL.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTO
INDISPENSÁVEL  PARA  A  PROPOSITURA  DA
AÇÃO.  VÍNCULO  DO  SERVIDOR  COM  A
ADMINISTRAÇÃO  DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO. REJEIÇÃO DA PREFACIAL. - In
casu,  está devidamente demonstrado o vínculo das
servidoras com a Administração, conforme portaria
de  nomeação  e  contracheques  colacionados  aos
autos,  não  havendo  que  se  falar  em  ausência  de
documento  indispensável  para  a  propositura  da
ação.  REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORAS
PÚBLICAS. SALÁRIOS ATRASADOS E TERÇO DE
FÉRIAS. NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
ÔNUS  DA  ADMINISTRAÇÃO.  ART.  333,  II,  DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/73. DIREITO AO
RECEBIMENTO  DOS  VALORES.  PRECEDENTES
DESTA  CORTE.  DEDUÇÃO  DE  DESCONTO
PREVIDENCIÁRIO  SOBRE  AS  PARCELAS
REMUNERATÓRIAS.  POSSIBILIDADE.
ALTERAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  MODIFICAÇÃO  DA  SENTENÇA,
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EM  PARTE.  PROVIMENTO  PARCIAL  DOS
RECURSOS.  -  É  dever  do  Município  efetuar  o
pagamento  dos  salários  dos  seus  servidores,  sob
pena de enriquecimento indevido da Edilidade,  em
detrimento  do  esforço  e  trabalho dos  agentes.  -  A
comprovação da condição de funcionário é suficiente
para a cobrança de verbas salariais  retidas  e  não
pagas, cabendo ao empregador o ônus de provar a
ocorrência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo,  que  afaste  o  direito  do  empregado  ao
recebimento das parcelas pleiteadas.
‘(...) 3. Os descontos legais, tais como a contribuição
previdenciária  e  imposto  de  renda,  devem incidir
sobre  a  condenação  no  momento  do  efetivo
pagamento.  (...)’  (TJMT;  APL-RN  98192/2015;
Várzea  Grande;  Relª  Desª  Antônia  Siqueira
Gonçalves  Rodrigues;  Julg.  19/07/2016;  DJMT
02/08/2016; Pág. 111) 
-  A  atualização  monetária  deverá  ser  calculada
segundo o índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança (TR) até 25.03.2015, e, após
essa  data,  os  créditos  devem  ser  corrigidos
monetariamente   pelos   índices   de   preços   ao
consumidor    amplo  especial  (IPCA-E),  conforme
decidiu o Supremo Tribunal Federal no julgamento
da ADI nº 4425” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00018122820138150261,  1ª  Câmara  Especializada
Cível, Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO , j. em
25-07-2017). (grifo nosso).]

Por outro lado, não há que se falar em ressalva de descontos
previdenciários ou fiscais pela edilidade sobre o terço constitucional de férias,
uma vez que esta constitui parcela de caráter indenizatório e, portanto, não
passível de desconto, conforme se extrai do seguinte aresto:

“RECURSOS  INOMINADOS.  PRIMEIRA  TURMA
RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO
DE SANTIAGO. DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS.
TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS, DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO E SALÁRIO MATERNIDADE.
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 
-A Lei Municipal nº 029/95, que instituiu o Fundo de
Aposentadoria e Pensão do Servidor 
- FAPS, com a redação dada pela Lei Municipal nº
086/2011, no parágrafo único do artigo 2º elenca um
rol  de  parcelas  excluídas  da  base  de  cálculo  da
contribuição previdenciária. 
-Ainda que o terço constitucional de férias não tenha
constado  no  rol  dos  excluídos  da  contribuição
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previdenciária,  não  poderá  haver  o  referido
desconto, porquanto se trata de parcela indenizatória
e, consequentemente, não pode ser incorporada aos
vencimentos  dos  autores,  tampouco fazer  parte  da
base para o cálculo da aposentadoria. 
-Quanto ao décimo terceiro salário, tal parcela não
consta  no  rol  das  excluídas  da  contribuição
previdenciária e, inclusive, é pacífico o entendimento
acerca da legitimidade dos descontos nos termos da
Súmula  688  do  STF,  já  que  possui  natureza
remuneratória. 
-Da mesma forma o salário maternidade, que, além
de não constar na lista de parcelas excluídas da base
de  cálculo  da  contribuição  previdenciária,  possui
natureza  remuneratória,  razão  pela  qual  são
legítimos  os  descontos  previdenciários  sobre  tal
rubrica RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.
RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME”.
(TJ-RS - Recurso Cível:  71005531033 RS, Relator:
Thais  Coutinho  de  Oliveira,  Data  de  Julgamento:
26/11/2015,   Turma  Recursal  da  Fazenda  Pública,
Data  de  Publicação:  Diário  da  Justiça  do  dia
02/12/2015).

Logo,  há  de  se  acolher  parcialmente  o  pleito  recursal,  tão
somente para ressalvar, no édito condenatório, a possibilidade de a edilidade,
na fase de cumprimento da sentença, efetuar os descontos obrigatórios que
incidem por força previdenciária e fiscal sobre os valores devidos a título de
salário vencido e não pago.

Por  fim,  consigno  que,  considerando a  natureza  da  causa,  o
trabalho realizado pelo patrono do autor e o tempo exigido para o serviço, 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, do art. 84, do Diploma Processual Civil, razão pela qual merece
ser mantida.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto,  DOU PROVIMENTO PARCIAL
AO APELO, tão somente para incluir na condenação a incidência do desconto
previdenciário e fiscal sobre o salário não pago do ano de 2012, respeitado o
limite de isenção legal fiscal, mantendo-se integralmente os demais termos da
sentença vergastada.

Por consequência, nos termos do art. 85, §1º e 11, do NCPC,
condeno a parte apelada ao pagamento de honorários recursais, fixados em 2%
sobre o valor da condenação, observada a gratuidade judiciária que lhe foi
deferida.
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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.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões  da  Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,10 de abril de
2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado - Relator
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