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DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL CIVIL – REEXAME NECESSÁRIO E
APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL  –  VERBAS
SALARIAIS  RETIDAS –  SENTENÇA DE  PARCIAL
PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA –
RECEBIMENTO  DE  FÉRIAS,  ACRESCIDOS  DO
TERÇO  CONSTITUCIONAL,  DIREITO
ASSEGURADO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO MUNICÍPIO.
ART. 333, II, DO CPC. PAGAMENTO DEVIDO, SOB
PENA DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  –  DANOS
MORAIS  –  IMPOSSIBILIDADE  –  DANO  NÃO
CONFIGURADO  –  MERO  ABORRECIMENTO  -
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, §1º-A, DO CPC
E SÚMULA 253 DO STJ – SEGUIMENTO NEGADO
À  REMESSA  NECESSÁRIA  E  PROVIMENTO
PARCIAL DO APELO, MONOCRATICAMENTE.

- Destaco que é possível o julgamento monocrático
do recurso, pelo princípio da prestação jurisdicional
equivalente,  quando há orientação sedimentada na
Câmara sobre a matéria, de maneira que, levada a
questão  ao  órgão  colegiado,  seria  confirmada  a
decisão do relator.

-  É  obrigação  constitucional  do  Poder  Público
remunerar  os  seus  servidores  pelos  serviços
prestados,  sendo  enriquecimento  ilícito  a  sua
retenção.
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-  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.

-  A  Edilidade  é  a  detentora  do  controle  dos
documentos públicos, sendo seu dever comprovar o
efetivo pagamento das verbas salariais reclamadas,
considerando que ao servidor é impossível  fazer a
prova negativa de tal fato.

- A parte autora deveria demonstrar qualquer indício
de prova de danos morais sofridos, que in casu não
ocorreu,  vez  que  as  circunstâncias  ocorridas  não
geraram alteração no comportamento psicológico da
autora  ou  no  reflexo  patrimonial,  não  oferecendo
respaldo à condenação dos danos pretendidos, haja
vista  que  a  prova  para  tanto  deve  ser  robusta  e
evidente.

-  O caso em comento  se  enquadra  no  permissivo
legal  do  caput  e §1º-A, do Art.  557, do Código de
Processo Civil e da súmula 253 do STJ – “o art. 557
do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, de
forma monocrática, alcança o reexame necessário”.

 
    Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Edileuza Gomes de
Souza, contra sentença de fls. 34/39, que julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança movida em face do Município de Cubati,  condenando o
promovido a pagar a promovente quinquênios, salários e décimos terceiros
não adimplidos, deixando de condenar ao pagamento do terço de férias e
danos morais.
                       Irresignada, apelou a autora pugnando pelo recebimento de fé-
rias, acrescidos do terço constitucional, danos morais e honorários advocatí-
cios na base de 20% sobre a condenação.

                 Intimada a edilidade, fluiu in albis o prazo legal para apresenta-
ção das contrarrazões do recurso, conforme atesta a certidão de fl. 48v.
                       Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça não opinou,
por  ausência  de  interesse  público  que  recomende  a  sua  intervenção,  fls.
53/54.

 É o relatório.
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DECIDO

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço,  de
ofício, do  reexame necessário. 

Diante  do  art.  475,  do  CPC,  a  sentença  proferida  contra
autarquia está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito antes
de reexaminada e confirmada pelo Tribunal, remetendo os autos à instância
superior, existindo ou não apelação voluntária. 

A  matéria  aqui  tratada  dispensa  maiores  delongas,
comportando a análise monocrática, como previsto no caput e §1º-A, ambos
do art. 557, do Código de Processo Civil.

Vejamos:
“Art.  557.  O  relator  negar  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado
ou  em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do respectivo  tribunal,  do  Supremo Tribunal
Federal, ou de Tribunal Superior.

§1º – A. Se a decisão recorrida estiver em manifesto com
súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator
poderá dar provimento ao recurso.”

Versam os autos que a autora/apelada trabalha com auxiliar de
serviços  gerais  desde  o  ano  de  1998,  e  que  apesar  de  ter  trabalhado
normalmente, não recebeu os meses de novembro e dezembro do ano de
2012, bem como terço de férias e décimo terceiro.

O vínculo laboral restou demonstrado, bem como a prestação
de serviço (f.14/15), deixando o Município de apresentar qualquer prova em
sentido contrário.

O Juízo  a quo entendeu que o  pedido  era  procedente,  em
parte, condenando o promovido a pagar a promovente quinquênios, salários e
décimos terceiros não adimplidos, deixando de condenar ao pagamento do
terço de férias e danos morais.

Com  efeito,  incumbe  ao  Município  impetrado,  no  presente
caso,  o ônus da prova ao pagamento,  por trabalho realizado, porquanto o
sistema adotado por nosso ordenamento jurídico determina conforme o art.
333, inciso II do CPC, que o réu deve produzir a prova "quanto à existência de
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

De acordo com a regra estabelecida pelo Código de  Processo
Civil para distribuição do ônus da prova, caberia ao impetrado demonstrar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do impetrante. Neste mesmo
contexto, transcrevemos o art. 333, da norma mencionada: 
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"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  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor."

Com efeito, caberia ao Município ter, com base no artigo 333, inciso II
do CPC, comprovado por meio de documentação, o pagamento da verba insurgida,
referente à condenação a ele imposta, o que não o fez.

Vejamos jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO  DE  SALÁRIO  PELO  MUNICÍPIO.
PROCEDÊNCIA  DA  AÇÃO.  IRRESIGNAÇÃO.
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA
PETIÇÃO INICIAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE
PROVAS.  COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO  COM  A
PREFEITURA  MUNICIPAL.  ÔNUS  DO  RÉU  EM
PROVAR  FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU
EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA
DO  ARTIGO  333,  INCISO.  II,  DO  CPC.  MERA
ALEGAÇÕES. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES DESTA
EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA. ARTIGO 557, CAPUT,
DO  CPC.  APLICAÇÃO.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição
inicial,  se  as  alegações  dizem  respeito  ao  mérito  do
recurso  e  se,  além disso,  a  petição  inicial  cumpriu  os
requisitos  do  artigo  282  do  CPC  .  O  direito  ao
recebimento  da  remuneração  é  constitucional,  não
podendo  o  Município  se  furtar  ao pagamento  daquela,
sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da  Administração
Pública.  O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à
existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito do autor, nos moldes do art. 333,
inciso II,  do CPC. A inovação trazida pelo art.  557 do
Código  Processual  Civil,  ao  possibilitar  ao  relator  o
julgamento  dos  recursos  de  forma  monocrática,
consolida-se  como  medida  de  celeridade  e  economia
processual,  materializando  a  observância  do  princípio
constitucional  da  razoável  duração  do  processo,
implementado pela Emenda Constitucional n°. 45/04. 
(TJPB  -  Processo:  04620100014300001  -  Relatora:
DESA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES  BEZERRA
CAVALCANTI - Orgão Julgador: 2ª CÂMARA CÍVEL -
Data do Julgamento: 07/08/2012)

O processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao dispor que o
réu não deve apenas formular  meras alegações em sua defesa,  mas sim
comprovar suas assertivas, já que quando excepciona o juízo, nasce para o
mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor
fosse, senão vejamos:

“II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta
(...)  O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo,
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demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não
decorrem as conseqüências que pretende.  Ademais,
quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus
da prova dos fatos que alegar na exceção, como se autor
fosse  (reus  in  exceptione  actor  est)” (JÚNIOR,  Nelson
Nery. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. rev. e
ampl. São Paulo: RT, 1999, p. 836). (Grifo nosso).

Melhor dizendo, a falta de documentação robusta indica que
que  o  promovido  assumiu  o  risco  quanto  à  eventual  inexatidão  das
informações existentes, não se desincumbindo, na forma do art. 333,  II, do
CPC, vejamos:

"Art. 333. O ônus da prova incumbe:
...
II  -    ao réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor."

Nesse sentido, tem julgado esta Corte:

AGRAVO  INTERNO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.
DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E DANOS MORAIS.
MODIFICAÇÃO  DE  PLANO  TELEFÔNICO  BÁSICO
PARA OUTRO MAIS ONEROSO SEM AQUIESCÊNCIA
DO  CONSUMIDOR.  ATO  ILÍCITO  CONFIGURADO.
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. MEDIDA
QUE  SE  IMPÕE.  INSCRIÇÃO  EM  CADASTRO
RESTRITIVO  DE  CRÉDITO.  IMPOSSIBILIDADE.
DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR RAZOÁVEL E
PROPORCIONAL.  APLICAÇÃO  DA  INVERSÃO  DO
ÔNUS DA PROVA DECORRENTE DA LEI OPE LEGIS
ART.  14,  §3°,  DO  CÓDIGO  DE  DEFESA  DO
CONSUMIDOR.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ÔNUS
PROBATÓRIO  DEFINIDO  NO  ART.  333,  II,  DA
LEGISLAÇÃO  ADJETIVA CIVIL.  RESPONSABILIDADE
OBJETIVA  DA  PRESTADORA  DE  SERVIÇOS
CONFIGURADAL MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR
SEUS  PRÓPRIOS  TERMOS.  DECISUM  EM
CONFORMIDADE  COM  ENTENDIMENTO  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE.
INCIDÊNCIA DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA DE  SEGUIMENTO  DA
SÚPLICA.  MANUTENÇÃO  DA  MONOCRÁTICA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO  REGIMENTAL.  -
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO  INDEVIDA EM  CADASTRO  RESTRITIVO
DE  CRÉDITO.  AUSÊNCIA  DE  CONTRATAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  DÉBITOS.  NEXO  CAUSAL  E  CULPA
EVIDENCIADOS.  DANO  MORAL  PURO.  DESNE-
CESSIDADE  DE  PROVA DO  PREJUÍZO.  DEVER  DE
INDENIZAR.  QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  VALOR
PROPORCIONAL  À  EXPERIÊNCIA  SOFRIDA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  0
dano  moral  puro  se  projeta  com  maior  nitidez  e
intensidade no âmago das pessoas, prescindindo, assim,
de  rigorosa  demonstração  probatória,  porquanto
necessária  a  reparação  quando  provada  a  ilicitude  do
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fato. A indenização por dano moral deve ser fixada com
prudência,  segundo  o  princípio  da  razoabilidade  e  de
acordo com os critérios apontados pela doutrina, a fim de
não se converter em fonte de enriquecimento sem causa.
TJPB;  AC  001.2009.016940-8/002;  Quarta  Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho; DJPB 10/09/2012; Pág. 8 - Estando o
quantum  arbitrado  dentro  de  patamares  razoáveis,
levando-se  em  consideração  o  mal  suportado  e  a
possibilidade  econômica  da  entidade  assistencial,
descabida é sua minoração. - 0 ônus da prova incumbe II
-  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. Art. 333, 1I,
do CPC.  (Processo: -  00120090182450001 – Relator:
DES.  JOSÉ RICARDO  PORTO  -  Orgão  Julgador:  1ª
CAMARA  ESPECIALIZADA  CIVEL  -   Data  do
Julgamento: 16/04/2013)

O STJ já decidiu, recentemente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. EXECUÇÃO DE 
OBRAS MUSICAIS EM EVENTO PÚBLICO PELOS PRÓPRIOS AUTORES. 
POSSIBILIDADE DE COBRANÇA PELO ECAD. RENÚNCIA A DIREITO AUTORAL. 
FINALIDADE LUCRATIVA DO EVENTO. DESNECESSIDADE
1.- A jurisprudência desta Corte entende serem devidos direitos autorais pela execução pública
de músicas realizada pelos próprios autores.
2.- Nos termos do artigo 333, II, do Código de Processo Civil, é ônus do réu 
demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor, como a não ocorrência do evento ou a renúncia do direito autoral pelo seu titular.
3.- A partir da entrada em vigor da Lei nº 9.610/98, a cobrança de direitos autorais deixou de 
estar condicionada à obtenção de lucro na realização do evento. Precedentes.

4.-  Recurso especial  provido.  Grifo nosso  (STJ - REsp
1404358 / RS - RECURSO ESPECIAL - 2013/0311732-0
– Relator(a) Ministro SIDNEI BENETI - Órgão Julgador
- T3 - TERCEIRA TURMA – Dje – 18/03/2014)

Como  é  cediço,  o  Poder  Público,  independente  do  seu
administrador, tem a obrigação constitucional de remunerar seus servidores,
ativos e inativos, honrar o pagamento relativo a serviços que usufruiu ou bens
que adquiriu, sob pena de enriquecimento ilícito.

No que tange aos argumentos da apelante de que são devidos
as férias mais o terço constitucional e danos morais, passo a analisar.

A edilidade não comprovou que pagou o terço constitucional de
férias, merecendo guarida o argumento da apelante, pois nos termos do art.
7º, XVII, da CF, é direito líquido e certo de todo o servidor perceber férias
anuais com o terço constitucional, independente do gozo das mesmas.

Com  relação  aos  danos  morais  pretendidos,  não  há  como
considerar  um  mero  aborrecimento,  com  danos  sofridos  e  cabíveis  de
indenização. 

ROAC nº 0000133-72.2014.815.0191 6



Portanto, como vem decidindo a jurisprudência deste Tribunal,
incumbia à parte autora provar o fato constitutivo de seu direito, a teor do art.
333, I, do Código de Processo Civil.

 Vejamos a regra insculpida no artigo 333, I do CPC, in verbis:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
[...].

Portanto, para que prospere seu pleito, a parte autora deveria
demonstrar qualquer indício de prova nesse sentido, que in casu não ocorreu,
vez que as circunstâncias ocorridas não geraram alteração no comportamento
psicológico da autora ou no reflexo patrimonial,  não oferecendo respaldo à
condenação dos danos pretendidos, haja vista que a prova para tanto deve
ser robusta e evidente.

A  Constituição  Brasileira  de  1988,  expressamente,  em  seu
artigo 5º, incisos V e X, prevê a indenização como um dos mecanismos de
reparação do dano, seja ele material ou moral.

Nesse sentido esta Corte já decidiu:

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  DO
PROMOVENTE. AÇÃO  DE COBRANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO. SALÁRIOS
RETIDOS PELO MUNICÍPIO. FALTA DE PAGAMENTO.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA PELO
ENTE  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS
APTOS A COMPROVAR O ADIMPLIMENTO.  VERBAS
DEVIDAS.  ILEGALIDADE.  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE.  ART.  333,  II  DO  CÓDIGO
DE  PROCESSO  CIVIL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE SUJEIÇÃO DA PERCEPÇÃO AO
RESPECTIVO  GOZO.  DANO  MORAL.  MERO
ABORRECIMENTO.  PRECEDENTES  DO  SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE. PROVIMENTO
PARCIAL AO RECURSO APELATÓRIO E AO REEXAME
NECESSÁRIO.  AUTORIZAÇÃO  EMANADA  PELO
ARTIGO 557, CAPUT E §1º-A, DA LEI ADJETIVA 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.  -  É direito líquido e certo de
todo  servidor  público  perceber  o  gozo  de  férias
anuais  remuneradas  com,  pelo  menos,  um terço  a
mais do que o salário normal, nos termos do artigo
7º, XVII, da Carta Magna, considerando ato abusivo e
ilegal  qualquer  tipo  de  retenção  injustificada.  -  As
férias  não  podem  ter  seu  gozo  sujeito  ao
requerimento do servidor, porque se trata de garantia
constitucional prevista no inciso XVII  do  art. 7°, c/c
art. 39, § 2°, e o art. 42, §11, todos da  Constituição
Federal. Grifo nosso  (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
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Processo Nº 00001440420148150191, - Não possui -,
Relator  DES JOSE RICARDO PORTO ,  j.  em 25-02-
2015) 

Outrossim,  no  que  tange  ao  honorários  advocatícios,  no
recurso  voluntário  foi  aduzido  que  a  verba  referente  aos  honorários
advocatícios deveria ser majorada para 20% sobre o valor da condenação. 

Ora, na espécie, que já se decidiu que é possível a sua revisão
por  este  Tribunal  de Justiça,  conquanto tenha ela  sido arbitrada de forma
irrisória ou exorbitante, fora dos padrões da razoabilidade, circunstâncias que
não se verificam no caso concreto.

Assim, entendo que a pretensão recursal não deve prosperar,
agindo corretamente o Magistrado “a quo” ao fixar os honorários advocatícios,
no percentual de 10% (dez por cento) de acordo com o art. 20, § 4º, do CPC,
vez que nas causas em que a Fazenda Pública for vencida, os honorários
serão fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz, atendidas as normas
das alíneas a, b e c, do parágrafo anterior. 

Noutro falar, não há como não atrair ao caso a regra do art.
557, caput e §1º-A, do CPC, que autoriza o relator a dar provimento parcial ao
apelo,  monocraticamente,  permissão  essa  que  se  estende  ao  reexame
necessário, conforme autoriza a Súmula 253 do STJ.1

DISPOSITIVO

Por tais razões, dado a manifesta inadmissibilidade, NEGO SE-
GUIMENTO ao REEXAME NECESSÁRIO, com fulcro no Art. 557,  caput, do
CPC, e, na súmula 253 do STJ, e DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO,
para acrescentar  o terço constitucional de férias, no período contido na exor-
dial, mantendo a sentença nos demais termos.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 17 de março de 2015.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
                               RELATOR

1 Súmula 253 do STJ: “O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame
necessário.”
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