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REMESSA  NECESSÁRIA.  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.  PAGAMENTO  DO  DÉCIMO
TERCEIRO  E  TERÇO CONSTITUCIONAL
RETIDOS. POSSIBILIDADE.  DIREITO  AO
RECEBIMENTO  DE  INDENIZAÇÃO  PELA
AUSÊNCIA  DA CONTRIBUIÇÃO  DO PIS/PASEP.
DESPROVIMENTO DA REMESSA. 

– É ônus do Ente Público comprovar que pagou
a  verba  salarial  ao  seu  servidor,  devendo  ser
afastada a supremacia do interesse público, pois não
se pode transferir o ônus de produzir prova negativa
ao Promovente, para se beneficiar da dificuldade, ou
mesmo  da  impossibilidade,  da  produção  dessa
prova.

- A municipalidade  tem  a  obrigação  de
depositar os valores correspondentes a tal parcela,
nos termos da Lei nº 7.998/90 com as alterações da
Medida  Provisória  nº  665/2014,  regulando  a
concessão e o pagamento do abono previsto no §3°
do artigo 239 da Constituição da República.

Vistos, relatados e discutidos os autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, por unanimidade, em DESPROVER  A REMESSA,  nos
termos do voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 88.

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária na Sentença proferida nos

autos da Reclamação Trabalhista,  na qual o Magistrado julgou parcialmente
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procedentes os pedidos.

Não foi apresentado Recurso Voluntário (fl. 77)

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  não  se

manifestou sobre o mérito, por ausência de interesse público (fls. 83/85).

É o relatório. 

VOTO

O debate inicial cinge-se à averiguação da existência de direito

ao pagamento das verbas salariais especificadas pelo Autor na peça inaugural,

quais sejam: décimo terceiro salário, férias não gozadas e terço constitucional

de férias do período.

Como se sabe, é direito líquido e certo de todo servidor público,

ativo ou inativo, 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. 

O Ente Público que, arbitrariamente, deixa de pagar os salários

dos seus servidores, incluindo o décimo terceiro salário, as férias não gozadas

e o terço constitucional de férias, é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Por outro lado, tratando-se de pagamento de salários, cabe  ao

Réu comprovar que o fez correta e integralmente, pois, ao reverso, subtende-

se que não o efetuou na forma devida. 

O ônus da prova, in casu, compete a quem tem condições de

contrariar o alegado na peça vestibular, ou seja, à Edilidade, que é a única que

pode provar a efetiva quitação das parcelas requeridas, ante a hipossuficiência

do Autor para apresentar tais elementos.

Repita-se, é ônus do Ente Público comprovar que pagou a
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verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do interesse

público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa ao Autor,

para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade da produção

dessa prova. 

Portanto, se a municipalidade não logrou êxito em derruir as

alegações do Autor, deve suportar tal ônus.

No que diz respeito à indenização referente ao PIS/PASEP, o

pedido autoral deve ser deferido, porquanto a municipalidade tem a obrigação

de depositar os valores correspondentes a tal parcela, nos termos da Lei nº

7.998/90 com as alterações da Medida Provisória nº 665/2014, regulando a

concessão  e  o  pagamento  do  abono  previsto  no  §3°  do  artigo  239  da

Constituição da República,  devendo a Sentença ser mantida quanto ao pre

sente ponto.

Neste cenário, não é razoável que a omissão do Poder Público

em  inscrever  o  servidor  no  referido  programa  traga-lhe  mais  prejuízos,

devendo, pois, o Município efetuar o pagamento que, por sua culpa exclusiva,

deixou de receber o Autor.

Por  essas  razões,  DESPROVEJO  A  REMESSA

NECESSÁRIA, mantendo inalterada a sentença combatida.

Quanto à definição dos honorários advocatícios de sucumbência,

tenho que deven sofrer correção ante a impossibilidade de sua fixação, tendo em

vista a ausência de liquidez do provimento judicial, devendo ser  observada regra

disposta no art. 85, § 4º, II, do CPC. 

    É o voto. 

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador
José  Ricardo  Porto.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,
Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os
Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes
Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.
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Presente à sessão a douta representante do Ministério Público,
Dr. Herbert Douglas Targino, Procurador 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, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOSDesembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator
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