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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PRELIMINARES.  INTEMPESTIVIDADE E OFENSA AO 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  INEXISTÊNCIA. 
REJEIÇÃO.  MÉRITO. SERVIDORA PÚBLICA EFETIVA. 
DIREITO  TRABALHISTA.  13º  SALÁRIO.  DEVIDO 
QUANDO NÃO DEMONSTRADO SEU PAGAMENTO. 
ÔNUS  DA  EDILIDADE.  ART.  333,  II,  CPC. 
INOCORRÊNCIA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM. 
DESPROVIMENTO.

− É tempestiva a apelação interposta dentro do prazo 
de 30 (trinta) dias que o Município possui para recorrer.

− Não fere o princípio da  dialeticidade o recurso de 
apelação  cujas  razões  estão  redigidas  de  modo  a 
possibilitar  a  compreensão da  pretensão recursal,  ainda 
que de forma sucinta.

− Qualquer exercício de força de trabalho empregado 
por trabalhador urbano ou rural, celetista ou estatutário, 
deve ser  remunerado,  sob pena de enriquecimento sem 
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causa da Edilidade.

-  No  termos  do  art.  333,  II,  do  CPC, recai  sobre  o 
Município o ônus de comprovar que efetuou o pagamento 
a servidor efetivo.

V I S T O S ,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia  Terceira  Câmara  Especializada 
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em,  rejeitadas  as 
preliminares, no mérito, por igual votação, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de 
Nazarezinho contra  sentença,  fls.  18/21,  prolatada  pelo  Juízo  da 5ª  Vara  da 
Comarca de Sousa que, nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança,  ajuizada 
por Regilene Tavares da Silva, julgou procedente o pedido inicial e condenou 
o promovido ao pagar, em favor da autora, o vencimento referente ao décimo 
terceiro salário do ano de 2012, com os acréscimos de juros de mora de 0,5% ao 
mês (art. 1º -F da Lei 9.4954/97) e correção monetária, pelo INPC, a partir da 
citação (art. 219 do CPC).

Nas razões recursais,  às fls.  23/25, o apelante alega que 
não há como efetivar os pagamentos do gestor anterior, uma vez que o atual 
administrador não possui qualquer balancete acerca de pagamentos feitos e/ou 
a fazer.

Afirma  que  a  recorrida  não  demonstrou  sequer  que 
laborou no período cobrado, ou se trabalhou, se já recebeu, fato que não se 
pode provar ante a inexistência de dados.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para que a 
sentença seja reformada, com a consequente improcedência da ação. 

Contrarrazões,  às  fls.  28/33,  nas  quais  a  apelada  argui 
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preliminarmente  intempestividade  do  apelo  e  ofensa  ao  princípio  da 
dialeticidade  nas  razões.  Requer,  caso  ultrapassadas  as  preliminares,  o 
desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça,  fls. 40/42, opina pela rejeição 
das preliminares e, no mérito, que o feito retome seu caminho natural.

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Da preliminar de intempestividade do apelo

Inicialmente, a apelada aduz que o recurso foi interposto 
intempestivamente,  ou  seja,  fora  do  prazo  de  30  (trinta)  dias  que  possui  o 
Município para apelar. No entanto, não merecem prosperar seus argumentos.

Pelo que se observa à fl. 22, a sentença foi disponibilizada 
no  Diário  da  Justiça  do  dia  06.12.2013  e  considerada  publicada  no  dia 
09.12.2013. Assim, em tese, o prazo de 30 dias para o Município apelar findaria 
em 08.01.2014.

Contudo,  o  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  decidiu 
suspender os prazos processuais, audiências e sessões de julgamento durante o 
período de  20  de  dezembro daquele  ano a  20  de  janeiro  de  2014,  acatando 
pedido da OAB-Seccional Paraíba (expediente nº 338.824-7 ). 

Assim, não há que se falar em intempestividade do recurso 
interposto  no  dia  05.02.2014,  tendo  em vista  que  o  apelante  teria  até  o  dia 
10.02.2014 para recorrer.

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de 
intempestividade.

Da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade
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Alega a  recorrida que o Município apelante não atacou os 
fundamentos da decisão de 1º grau, limitando-se a transcrever os mesmos fatos 
e fundamentos já expostos e decididos.

Contudo, não fere o princípio da dialeticidade o recurso de 
apelação cujas razões estão redigidas de modo a possibilitar a compreensão da 
pretensão  recursal,  que  combate  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  da 
sentença impugnada. 

No caso, embora as razões tenham sido sucintas e parte do 
apelo tenha sido mera repetição da contestação, o recorrente fez referência à 
sentença de 1º grau, de modo a possibilitar seu inconformismo, razão pela qual 
rechaço também a segunda preliminar. 

Do mérito

Extrai-se  dos autos que  Regilene Tavares da Silva,  ora 
apelada, ajuizou a presente demanda, objetivando receber o valor referente ao 
13º  salário  do  ano  de  2012,  quando  já  estava  laborando  no  Município  de 
Nazarezinho, onde exerce o cargo de professora efetiva, conforme fez prova à 
fl. 08. 

O magistrado a quo julgou procedente a ação, condenando 
a Edilidade ao pagamento do décimo  terceiro salário do ano de 2012, com os 
acréscimos de juros de mora de 0,5% ao mês (art.  1º  -F da Lei  9.4954/97)  e 
correção monetária, pelo INPC, a partir da citação (art. 219 do CPC).

É  contra  esta  decisão  que  o  Município  de  insurge, 
aduzindo que a recorrida não fez prova do que alega.

No  caso,  é  incontroverso  que  a  apelada  é  servidora 
pública (professora) do Município de Nazarezinho -PB, fl. 08, enquadrando-se 
na condição de trabalhador submetida ao art. 7° da Constituição Federal.

Art.  7° -  São  direitos  dos  trabalhadores  urbanos e  rurais,  além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]
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VIII -    décimo terceiro salário   com base na remuneração integral ou   

no valor da aposentadoria; 

O § 3° do art. 39 da Constituição Federal dispõe:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto 

no art. 7º, IV, VII,  VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI,  XVII,  XVIII, XIX, XX, 

XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer  requisitos  diferenciados  de 

admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Feito  este  breve  registro,  não  restam  dúvidas  que 
qualquer exercício de força de trabalho empregado por trabalhador urbano ou 
rural,  celetista  ou  estatutário,  deve  ser  remunerada,  sob  pena  de 
enriquecimento sem causa da edilidade.

Em  que  pesem  as  alegações  do  recorrente,  este  não 
comprovou o adimplemento do décimo terceiro salário do ano de 2012, ônus 
que recai sobre ele por força do art. 333, II1, do CPC, sendo inviável impor à 
autora prova de conduta omissiva da Edilidade.

Ademais,  é  pacífico  o  entendimento  deste  Tribunal  de 
Justiça de que, em se tratando de documentos correspondentes ao pagamento 
de servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das 
verbas pleiteadas, 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 promovente. 

Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

PROCESSUAL  CIVIL.  REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE 

COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE 

SALÁRIOS  ATRASA-  DOS.  CABIMENTO.  PROVA  DE  FATOS 

IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO 

1Art. 333 do CPC – O ônus da prova incumbe:

[...]

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 
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AUTOR.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CPC. 

INEXISTÊNCIA.  SENTENÇA  DE  PROCEDÊNCIA 

CONDENAÇÃO EM PARCELA NÃO REQUERIDA NA INICIAL. 

EXCLUSÃO.  REFORMA  DA  SENTENÇA  EM  REEXAME. 

PROVIMENTO  PARCIAL.  Ao  município  cumpre  o  ônus  de 

demonstrar  a  realização  do  pagamento  pleiteado,  nos  termos  do 

artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, 

sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público 

em  detrimento  do  particular,  vedado  pelo  ordenamento  jurídico. 

(TJPB; RN 0001131-46.2012.815.0341; Terceira Câmara Especializada 

Cível; Rel. Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 25/06/2014; Pág. 20) 

Sendo assim,  como a  edilidade não  se  desincumbiu do 
ônus que lhe competia, de comprovar o pagamento do 13º salário do ano de 
2012, esta deve ser compelida a fazê-lo, impondo-se a manutenção da sentença 
de 1º grau. 

Com  essas  considerações,  rejeito  as  preliminares 
arguidas e, no mérito, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO, para manter a 
decisão hostilizada, em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 19 de 
agosto  de  2014,  conforme certidão  de  julgamento  de  f.  50.  Participaram do 
julgamento, além desta Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida (Juiz 
convocado para substituir o Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides) e o Exmo. 
Des. José Aurélio da Cruz. Presente à sessão, o Exmo. Dr. Marcos Vilar Souto 
Maior, Procurador de Justiça. 

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB,  21 de agosto de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                          Relatora
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R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de 
Nazarezinho contra  sentença,  fls.  18/21,  prolatada  pelo  Juízo  da 5ª  Vara  da 
Comarca de Sousa que, nos autos da  Ação Ordinária de Cobrança,  ajuizada 
por Regilene Tavares da Silva, julgou procedente o pedido inicial e condenou 
o promovido ao pagar, em favor da autora, o vencimento referente ao décimo 
terceiro salário do ano de 2012, com os acréscimos de juros de mora de 0,5% ao 
mês (art. 1º -F da Lei 9.4954/97) e correção monetária, pelo INPC, a partir da 
citação (art. 219 do CPC).

Nas razões recursais,  às fls.  23/25, o apelante alega que 
não há como efetivar os pagamentos do gestor anterior, uma vez que o atual 
administrador não possui qualquer balancete acerca de pagamentos feitos e/ou 
a fazer.

Afirma  que  a  recorrida  não  demonstrou  sequer  que 
laborou no período cobrado, ou se trabalhou, se já recebeu, fato que não se 
pode provar ante a inexistência de dados.

Pugna, por fim, pelo provimento do recurso para que a 
sentença seja reformada, com a consequente improcedência da ação. 

Contrarrazões,  às  fls.  28/33,  nas  quais  a  apelada  argui 
preliminarmente  intempestividade  do  apelo  e  ofensa  ao  princípio  da 
dialeticidade  nas  razões.  Requer,  caso  ultrapassadas  as  preliminares,  o 
desprovimento do recurso.
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A Procuradoria de Justiça,  fls. 40/42, opina pela rejeição 
das preliminares e, no mérito, que o feito retome seu caminho natural.

É o relatório.

À douta Revisão.

Gabinete  no  TJ/PB,  em João  Pessoa-PB,  16  de  julho  de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                          Relatora
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