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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C PEDIDO 
DE  APLICAÇÃO  DO  PLANO  DE  CARREIRA  DOS 
SERVIDORES.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL. 
ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VENCIMENTO BÁSICO 
INFERIOR À CATEGORIA DO SERVIDOR. LEI MUNICIPAL 
N/ 1.640/2011.  COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. NÃO 
OCORRÊNCIA.  ÔNUS DA EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO 
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO.

É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça de que, 
em  se  tratando  de  documentos  correspondentes  ao 
pagamento  de  servidor,  cabe  à  Edilidade  demonstrar  que 
houve a efetiva quitação das verbas pleiteadas ou 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. 

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

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0002089-07.2013.815.0241 1



A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em conhecer do Recurso e dar-
lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josenilda da Silva 
Lima,  hostilizando  sentença  (fls.  60/61v)  do  Juízo  da  1ª  Vara  da  Comarca  de 
Monteiro que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Pedido de Aplicação do Plano 
de Carreira dos Servidores ajuizada em face do  Município de Monteiro, julgou 
improcedente  o  pedido, por  entender  que  ficou  comprovado  o  pagamento  de 
vencimento básico de acordo com a categoria da autora. 

Em  suas  razões,  fls.  64/65,  a  recorrente  sustenta  que  a 
Municipalidade não paga o vencimento  base conforme sua categoria.  Por fim, 
postula  o  provimento  do  apelo  para  que  seja  reformada a  sentença,  julgando 
procedente o pedido inicial. 

Contrarrazões,  fls.  69/76,  pugnando  pela  manutenção  da 
sentença.

A Procuradoria de Justiça, em parecer encartado às fls. 82/85, 
opina pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória. 

É o relatório.

V O T O  

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

Analisando  o  caderno  processual,  precisamente,  as 
documentações  colacionadas  às  fls.  13/26,  pela  autora/apelante,  vislumbro,  de 
plano, que a recorrente é servidora pública do Município de Monteiro (auxiliar de 
serviços gerais) desde 01/08/1985,  corroborando a existência de vínculo entre a 
demandante e o ente municipal.

Nesse diapasão, demonstrado, por meio de provas cabais, a 
existência de vínculo jurídico-administrativo entre a servidora e a Administração 
Pública  Municipal,  cabe  à  Edilidade  acostar  documentos  hábeis,  capazes  de 
modificar ou extinguir o direito da parte autora em receber as quantias pleiteadas 
na exordial,  posto que nas ações de cobrança,  intentadas por servidor público, 
opera a inversão do onus probandi. E, como se verifica dos autos, isso não ocorreu.
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Razão pela qual, o pagamento das referidas verbas deve ser 
efetuado,  haja  vista a Administração não ter  comprovado o seu adimplemento 
conforme  Tabela  de  vencimentos  dos  cargos  integrantes  do  grupo  da 
Administração Geral, anexo à Lei Municipal n° 1.640/2011.

Nesta ordem de ideias, forçoso reconhecer, portanto, devidas 
as verbas pleiteadas na inicial, pois o Município de Monteiro não encartou prova, 
robusta e cabal, a fim de corroborar o efetivo pagamento do vencimento básico 
conforme categoria da autora/apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 
333, II, do Código de Processo Civil.

É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça de que, 
em se tratando de documentos correspondentes ao pagamento de servidor, cabe à 
Edilidade demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas pleiteadas ou 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 norte, colaciono o seguinte julgado:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO  MUNICIPAL.  SALÁRIO,  DÉCIMO  TERCEIRO  E  TERÇO 
CONSTITUCIONAL  RETIDOS.  COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO. 
NÃO  OCORRÊNCIA.  ÔNUS  DA  EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO 
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  PAGAMENTO.  POSSIBILIDADE. 
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. 
INTERPOSIÇÃO  EXTEMPORÂNEA.  PRESSUPOSTO  DE 
ADMISSIBILIDADE  RECURSAL  NÃO  PREENCHIDO.  DECISÃO 
MONOCRÁTICA.  HIPÓTESE  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC.  NÃO 
CONHECIMENTO  DO  APELO.  -  É  direito  líquido  e  certo  de  todo 
servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos 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. –  Em 
Ação de Cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento das 
verbas  salariais.  Não  havendo  essa  comprovação,  impõe-se  a 
condenação do Ente Público, como na espécie". - Não havendo motivo 
que prorrogue o prazo, tem se que a Apelação foi interposta após o prazo 
legal,  sendo  manifesta  a  sua  intempestividade,  ensejando  o  não 
conhecimento  do  recurso.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00002417520118150751 - Relator DES JOAO ALVES DA SILVA - j. em 17-
10-2014
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Com  essas  considerações, DOU  PROVIMENTO  AO 
APELO,  para  reformar  a  sentença,  julgar  procedente  o  pedido  exordial, 
determinando que o Município proceda a implantação do vencimento básico da 
parte  autora  conforme  sua  categoria,  bem  como  ao  pagamento  retroativo  das 
diferenças de vencimentos,  gratificações e vantagens existentes no período não 
atingido pela prescrição quinquenal, a serem apurados em liquidação de sentença, 
aplicando os juros e correção monetária nos termos do art. 1°F da Lei 9.494/97. 

Condeno,  ainda,  o  recorrido  ao  pagamento  das  custas 
processuais e honorários advocatícios, consoante dispõe o  art.  20, § 4º do CPC, 
estes no valor de R$ 2.000,00.

   
É como voto.

Presidiu o julgamento, realizado na Sessão Ordinária desta 
Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 13 
de abril de 2015, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des. Saulo Henrique 
de Sá e Benevides, dele participando, além desta Relatora, o Exmo. Dr. João Batista  
Barbosa,  Juiz  convocado para substituir  o  Exmo.  Des.  Saulo  Henrique de  Sá e 
Benevides,  e  a  Exma.  Dra.  Vanda  Elisabeth  Marinho,  Juíza  convocada  para 
composição  de  quórum.  Presente  à  sessão,  o  Dr.  Doriel  Veloso  Gouveia, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 15 de abril de 2015. 

Desa Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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