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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO 
SUMÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA 
MUNICIPAL.  SALÁRIOS  RETIDOS.  FEITO  JULGADO 
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DA  EDILIDADE. 
PRELIMINARES.  INÉPCIA  DA  INICIAL.  PROVA 
IMPRESTÁVEL.  PRELIMINARES  MERITÓRIAS.  MÉRITO. 
ALEGAÇÃO DE FALTA DE PROVAS. PAGAMENTO NÃO 
DEMONSTRADO.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  CABE  À 
EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  II,  DA  LEI 
PROCESSUAL  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
APLICAÇÃO  DO  ART.  557  DO  CPC.  MANIFESTA 
IMPROCEDÊNCIA  DA  REMESSA  NECESSÁRIA  E  DO 
APELO. SEGUIMENTO NEGADO.

-  Não  há  de  se  falar  em  inexistência  de  documento 
imprescindível  à  propositura  da  ação  quando  tratar-se  de 
pagamento de servidor público, cabendo à Edilidade o ônus 
da prova do pagamento, conforme inteligência do art. 333, II, 
do CPC.

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

-  Em processo envolvendo questão de retenção de salários 
cabe à Edilidade o ônus da prova do pagamento, pois,  do 
contrário, subentende-se que não o efetuou na forma devida.

-  O percebimento dos salários  retidos postulados é  direito 
constitucionalmente assegurado, sendo vedada sua retenção, 
porquanto  não  tendo  o  Município  demonstrado  o  efetivo 
pagamento da referida verba, o adimplemento é medida que 
se impõe.

Vistos, etc.

Trata-se  de  Remessa  Necessária  e  Apelação  Cível 
combatendo a sentença de fls. 34/39 que, prolatada em AÇÃO DE  COBRANÇA 
ajuizada por MARIA SUELI LEITE em face do MUNICÍPIO DE IGARACY-PB, 
julgou procedente a  pretensão da  autora,  condenando o Município  a  pagar os 
salários retidos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012.

Nas  razões  recursais,  fls.  43/49,  alega  o  apelante, 
preliminarmente,  a  inépcia  da  inicial,  ante  a  inexistência  de  documento 
imprescindível à propositura da ação; sustenta, ainda, a ausência de autenticação 
dos documentos acostados pela autora. No mérito, diz não ter recebido qualquer 
controle ou informação da gestão anterior, além da ausência de provas quanto ao 
fato constitutivo do direito da autora. Levanta ainda a tese de que não há empenho 
prévio para o pagamento dos salários reclamados.

Contrarrazões às fls. 52/55.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
manifestou-se  pelo  não  conhecimento  do  recurso  oficial  e  desprovimento  do 
recurso apelatório. (fls. 60/63).

É o Relatório. Decido:

PRELIMINARES

1) INÉPCIA DA INICIAL

2)  AUSÊNCIA  DE  AUTENTICAÇÃO  DOS 
DOCUMENTOS ACOSTADOS À INICIAL - PROVA IMPRESTÁVEL
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As preliminares confundem-se com o mérito, e com ele serão 
analisadas.

MÉRITO

De início, é de se destacar que o Município detém o controle 
dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das 
verbas  reclamadas,  afastando,  no  caso  em  tela,  a  alegação  de  inexistência  de 
documento imprescindível à propositura da ação (art. 283 do CPC). Além disso, os 
documentos  acostados  na  exordial  são  suficientes  à  propositura  da  ação,  não 
obstante demonstrarem o vínculo entre a autora e a Edilidade reclamada.

Conforme  disposto  no  art.  365  do  CPC,  têm  a  mesma 
validade que os originais, as cópias reprográficas  de peças do próprio processo 
judicial  declaradas  autênticas  pelo  próprio  advogado sob sua responsabilidade 
pessoal,  se  não  lhes  for  impugnada  a  autenticidade.  No  caso  em  questão,  o 
apelante restringiu-se apenas a levantar infundada prefacial, sem trazer quaisquer 
documentos ou meios que comprovem a inveracidade dos documentos acostados 
na peça vestibular.

É imperioso ressaltar que a autora/apelada acostou prova de 
vínculo com a Edilidade apelante, conforme se observa às fls. 08/09.

Esse fato faz prova do vínculo laboral entre a autora/apelada 
e  a  demandada/apelante,  bem  como  depreende-se  a  contínua  prestação  de 
serviços e o consequente direito da servidora a perceber sua devida retribuição 
pecuniária, assegurado constitucionalmente (art. 7º).

Pois bem.

Demonstrado  o  vínculo  com  a  Administração  municipal, 
cabe ao Município provar a alegação de fato que impeça, modifique ou extinga o 
direito firmado pela autora.

É  obrigação  do  Município  comprovar  o  pagamento  das 
remunerações de seus servidores, ou que não houve a prestação de serviço, por 
dispor  a  Administração  o  dever  de  controle  dos  documentos  públicos, 
considerando que ao servidor contratado é impossível fazer a prova negativa do 
fato, sendo natural a inversão do ônus probatório.

É que o artigo 333 do Código de Processo Civil distribui o 
ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar: ao autor 
cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele 
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afirmado;  ao  réu  a  alegação  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do 
direito firmado pelo autor.

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditiva,  modificativa  ou 
extintiva do direito do autor.”

Sobre o assunto, sem destoar, este Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado da Paraíba já decidiu: 

REEXAME NECESSÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO  NATALINA  E 
SALÁRIO  RETIDO.  ADIMPLEMENTO  NÃO  COMPROVADO  PELO 
MUNICÍPIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. INCIDÊNCIA DO ART. 
557, CAPUT, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AOS RECURSOS. 
Como  é  cediço,  o  recebimento  de  salário  pelo  serviço  prestado  e  a 
gratificação natalina constituem direitos  sociais  assegurados a todos os 
trabalhadores, seja  estatutário ou celetista, por força da previsão do art. 
39, §3º, da Constituição Federal. Considerando que o Ente Municipal não 
trouxe  aos  autos  prova  do  efetivo  pagamento  das  verbas  em  que  foi 
condenado,  não  se  descuidando  de  demonstrar  o  fato  impeditivo  do 
direito  do  autor,  merece  ser  mantida  a  sentença  vergastada.  Com  a 
finalidade  de  contrapor  os  possíveis  malefícios  de  uma  celeridade 
desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo Civil,  
condiciona que a negativa se dê nos casos de manifesta inadmissibilidade 
recursal,  improcedência,  prejudicialidade ou confronto  com súmula  ou 
jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou de 
Tribunais Superiores. "Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o 
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame  necessário".  (TJPB  - 
Acórdão do processo nº 00059977020138150371 -  2ª CC - Relator DES 
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO - j. em 19-08-2014 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO.  DIREITO  AO  VENCIMENTO,  DÉCIMO 
TERCEIRO,  FÉRIAS  E  RESPECTIVO  TERÇO  CONSTITUCIONAL. 
JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTE SODALÍCIO.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO,  POR  PARTE  DA 
ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE  INCUMBIA.  ART.  333,  II,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  JUROS DE MORA APLICADO PELO 
ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA  CADERNETA  DE  POUPANÇA  E 
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA. NOVO ENTENDIMENTO DO 
STJ.  REFORMA  DA  SENTENÇA  QUANTO  AO  PONTO.  ART.  557, 
CAPUT E §1º-A, DO CPC. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO APELO E 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO OFICIAL. 
- É direito 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.
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-  Levando-se  em  conta  que  a  alegação  de  pagamento  de  verbas 
trabalhistas representa fato extintivo de direito, compete ao empregador 
produzir provas capazes de elidir a presunção de veracidade existente em 
favor dos servidores, que buscam o recebimento das verbas salariais não 
pagas. Inteligência do art. 333, II, do Código de Processo Civil.
- Não logrando êxito, a municipalidade, em comprovar a sua adimplência, 
é de se considerar devido o pagamento da verba salarial a que faz jus o 
servidor. Precedentes desta Corte de Justiça. (TJPB - Acórdão do processo 
nº 00003966420138150151 – 1ª CC - Relator DES JOSE RICARDO PORTO 
- j. em 15-08-2014 )

Quanto  à  alegação  de  falta  de  empenho  prévio  para 
pagamento dos salários em atraso, não se vislumbra relevância nesse argumento, 
sob  pena  de  configurar-se  locupletamento  ilícito  por  parte  da  Administração 
Pública, sendo certo que o servidor público, como todo trabalhador, tem direitos 
assegurados, entre eles a garantia da remuneração devida.

Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela  Administração 
referente aos salários de outubro, novembro e dezembro de 2012, o que produz 
sérios prejuízos à servidora pública, correta é a decisão que condena o Município 
ao pagamento das verbas pleiteadas,  sob pena de se acolher o enriquecimento 
ilícito da Edilidade. 

Ora,  o  art.  557  do  CPC,  prescreve  que  O  relator  negará  
seguimento a  recurso  manifestamente  inadmissível,  improcedente,  prejudicado  ou  
contrário à súmula do respectivo tribunal ou tribunal superior.

Por  tais  razões,  diante  da  manifesta  improcedência  da 
remessa necessária e do apelo, a eles nego seguimento.

Publique-se. Intimem-se.

Transitado em julgado, devolvam-se os autos ao Juízo de 
origem.

João Pessoa, 09 de fevereiro de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes

                           Relatora
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