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APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA DE 
DIFERENÇA  SALARIAL  C/C  OBRIGAÇÃO  DE 
FAZER.  NÃO  PAGAMENTO  DE  VERBAS 
SALARIAIS.  SENTENÇA DE  PROCEDÊNCIA EM 
PARTE  DO  PEDIDO.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IRRELEVÂNCIA 
DAS ALEGAÇÕES DO RECORRENTE. ART. 333, 
II, DO CPC. DESPROVIMENTO.

- Caberia ao Insurreto, na forma do art. 333, II, do CPC, 
apresentar  provas  quanto  à  existência  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do 
Autor/Apelado, ou seja, demonstrar, documentalmente, 
que pagou as verbas reconhecidas na sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes acima identificados:

ACORDA a  Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, por unanimidade, DESPROVER  a  Apelação  Cível,  nos 
termos do voto da Relatora e da certidão de julgmamento de fl. 162.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível  interposta pelo Município de Patos, 

inconformado com a sentença exarada pelo Juiz da 5ª Vara Mista da Comarca de 

Patos que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferença Salarial c/c Obrigação de 

Fazer movida por Joseilzo Rodrigues da Silva, julgou parcialmente procedente o 
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pedido para determinar que o Promovido implantasse a remuneração do Autor no 

importe de um salário mínimo e 5%, conforme a Lei Municipal nº 1.970/92.

Em suas razões recursais, o Apelante alegou que não se pode 

utilizar o salário mínimo como indexador da base de cálculo de vantagem de 

servidor público, razão pela qual, entende que a Lei Municipal nº 1.970/92 é 

inconstitucional (fls. 138/142).

Contrarrazões às fls. 146/149.

Instada a se pronunciar, a Procuradoria Geral de Justiça não 

ofertou parecer de mérito (fls. 155/157).

É o relatório.

VOTO

Compulsando  os  autos,  verifico  que  toda  a  irresignação  do 

Apelante se concentrou na alegação de que o Apelado não teria  direito ao 

percebimento  das  verbas  perseguidas.  Sustenta  que  a  Lei  Municipal  nº 

1.970/92 não pode fixar o salário mínimo como indexador de base de cálculo 

de espécie remuneratória de servidor público.

Todavia, em que pesem as alegações do Recorrente, entendo 

que a supracitada Lei Municipal não configura indexação para os fins do art. 7º,  

IV, da Constituição Federal de 1988. A intenção do legislador, ao estabelecer 

que o Piso Salarial dos servidores públicos do Município de Patos seja o valor  

correspondente a um salário mínimo, a bem da verdade, apenas assegurou 

que ao funcionalismo local não receba vencimento em quantia inferior àquela 

constitucionalmente prevista na parte inicial do Inciso IV do art. 7º da CF. Veja-

se: 

Art.  7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
além de outros que visem à melhoria de sua condição 
social: 

IV  -  salário  mínimo  ,  fixado  em  lei,  nacionalmente 
unificado,  capaz  de  atender  a  suas  necessidades 
vitais  básicas  e  às  de  sua  família  com  moradia, 
alimentação,  educação,  saúde,  lazer,  vestuário, 
higiene,  transporte  e  previdência  social,  com 
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reajustes  periódicos  que  lhe  preservem  o  poder 
aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer 
fim; 

Sobre  o  tema,  vale  transcrever  o  seguinte  precedente 

jurisprudencial oriundo do Supremo Tribunal Federal:

A vedação da vinculação do salário mínimo, constante do 
inciso IV do artigo 7º da Carta Federal, no meu entender, 
visa  a  impedir  a  utilização  do  referido  parâmetro 
como  fator  de  indexação  para  obrigações  sem 
conteúdo salarial ou alimentar. Entretanto, não pode 
abranger as hipóteses em que o objeto da prestação 
expressa  em  salários-mínimos  tem  a  finalidade  de 
atender as mesmas garantias que a parte inicial  do 
inciso  concede  ao  trabalhador  e  a  sua  família, 
presumivelmente capazes de suprir as necessidades 
vitais básicas.  (STF; RE-170.203-6-GO, 1ª Turma, Min. 
Ilmar Galvão, DJ 15.04.94) (grifei)

Aliás,  em  hipóteses  semelhantes,  o  STF  já  havia  se 

posicionado  que  a  vedação  à  utilização  do  salário  mínimo  como  fator  de 

indexação  não  pode  ser  levado  ao  extremo  de  impedir  que  ele  seja 

considerado para os fins de assegurar vantagem ao próprio assalariado. Leia-

se:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE 
INSTRUMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
FIXAÇÃO  EM  PERCENTUAL  DO  SALÁRIO 
MÍNIMO.  POSSIBILIDADE.  O  Supremo  firmou 
entendimento no sentido de que o artigo 7º, IV, da 
Constituição do Brasil  veda apenas o emprego do 
salário mínimo como indexador, sendo legítima a sua 
utilização  como  base  de  cálculo  do  adicional  de 
insalubridade  [Precedentes:  AI  n.  444.412-AgR, 
Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ de 19.9.03; RE 
n. 340.275, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 
22.10.04].  Agravo  regimental  a  que  se  nega 
provimento. (AI 638100 AgR, Relator(a): Min. EROS 
GRAU,  Segunda  Turma,  julgado  em  22/05/2007, 
DJe-037  DIVULG  14-06-2007  PUBLIC  15-06-2007 
DJ  15-06-2007  PP-00040  EMENT  VOL-02280-07 
PP-01383) (destaquei)

E:

EMENTA:  CONSTITUCIONAL.  RECURSO 
EXTRAORDINÁRIO.  TRABALHISTA.  Questão relativa a 
cabimento de recurso. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
SALÁRIO-MÍNIMO:  CF,  art.  7º,  IV.  I.  -  As  questões 
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relativas  aos  pressupostos  de  admissibilidade  dos 
recursos  trabalhistas  não  viabilizam  a  abertura  da  via 
extraordinária,  por  envolverem  discussão  de  caráter 
infraconstitucional. II. - O que a Constituição veda no art. 
7º,  IV,  é a utilização do salário-mínimo para servir,  por 
exemplo,  como  fator  de  indexação.  O  salário-mínimo 
pode  ser  utilizado  como  base  de  incidência  da 
percentagem do adicional de insalubridade. Precedentes 
do  STF:  AI  169.269-AgR/MG  e  AI  179.844-AgR/MG, 
Ministro  Ilmar  Galvão,  1ª  Turma;  AI  177.959-AgR/MG, 
Ministro Marco Aurélio, 2ª Turma; e RE 230.528-AgR/MG, 
Ministro  Carlos  Velloso,  2ª  Turma.  III.  -  Agravo  não 
provido.(AI  511641  AgR,  Relator(a):  Min.  CARLOS 
VELLOSO, Segunda Turma, julgado em 16/11/2004, DJ 
17-12-2004 PP-00064 EMENT VOL-02177-12 PP-02391) 

Isso posto, não prospera a alegação do Recorrente acerca da 

inconstitucionalidade  da  Lei  Municipal  nº  1.970/92,  eis  que  no  meu 

entendimento, apenas assegurou que os servidores públicos do Município de 

Patos  não  recebam  vencimentos  em  quantia  inferior  àquela 

constitucionalmente prevista na parte inicial do Inciso IV do art. 7º da CF, como 

acima dito.

Dito isso, é direito líquido e certo de todo servidor público, ativo 

ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado, 

nos termos dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta Magna, considerando ato 

abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

Salários  são  retribuições  pagas  aos  empregados  pelos 

trabalhos  prestados.  Constituem,  portanto,  verba  de  natureza  alimentar, 

indispensável  à  sobrevivência  de  quem os  aufere.  Daí  porque,  impõe-se  o 

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do 

art.  7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Dessa  forma,  o  Ente  Público  que,  arbitrariamente,  deixa  de 

pagar os salários dos seus servidores, é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos 

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

Ressalte-se que caberia ao Recorrente comprovar que efetuou 

o pagamento correto e integral, pois, ao reverso, subtende-se que não o fez na 
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forma devida. 

Neste diapasão, não havendo a Edilidade apresentado com a 

contestação, tampouco ao longo do processo, qualquer comprovante de 

quitação das verbas perseguidas pelo Autor, impossível se alterar a sentença 

objurgada.

Nessa senda, entendo que caberia ao Insurreto, na forma do 

art. 333, II, do CPC, apresentar provas quanto à existência de fato impeditivo, 

modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  Autor/Apelado,  ou  seja,  demonstrar, 

documentalmente,  que  pagou  as  verbas  reconhecidas  na  sentença,  motivo 

pelo qual,  DESROVEJO a Apelação Cível interposta.

É voto.
Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador 

Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do  julgamento,  além  da 
relatora,  Excelentíssima  Senhora  Dra.  Vanda  Elizabeth  Marinho (Juíza 
convocada  para  substituir  o  Des.  Leandro  dos  Santos),  os  Excelentíssimos 
Senhores  Desembargadores  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque e  José 
Ricardo Porto.

Presente à sessão a douta representante do Ministério Público, 
Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, 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, 29 de julho de 2014.

Juíza convocada VANDA ELIZABETH MARINHO
Relatora
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