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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA  REALIZADA
PELA  FAZENDA  MUNICIPAL  –  PRESTAÇÃO
DE  SERVIÇO  POR  EXCEPCIONAL
INTERESSE  PÚBLICO  –  PRAZO
DETERMINADO  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL
DA  DEMANDA  –  IRRESIGNAÇÃO  DO
MUNICÍPIO – ARGUMENTOS INFUNDADOS –
AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA - RELAÇÃO
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA CONFIGURADA -
DECISÃO  SINGULAR  COM  ACERTO  E
JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DO ART. 333, II,  DO
CPC -  APLICAÇÃO DO  CAPUT DO ART. 557
DO  CPC  –  PRECEDENTES  -  SEGUIMENTO
NEGADO MONOCRATICAMENTE.

  Com a regra estabelecida pelo artigo 333, II,
do Código de Processo Civil,  para  distribuição
do  ônus  da  prova,  caberia  ao  promovido
demonstrar  fatos  impeditivos,  modificativos  ou
extintivos do direito da autora.

- Tem lugar o julgamento singular previsto no art.
557,  do  CPC:  "Art.  557  -  O  relator  negará
seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível,  improcedente,  prejudicado ou em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
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dominante  do  respectivo  tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.” 

VISTOS, etc.,

Cuida-se de  Ação de Cobrança ajuizada por ANA CELESTE
CLEMENTE  MATOS  em  face  do  MUNICÍPIO  DE  PRATA,  requerendo  o
pagamento do mês de dezembro de 2012, 13º salários dos anos de 2010 a
2012 (03 períodos) e férias acrescidas do terço constitucional, referente aos
períodos aquisitivos de 2010 a 2012 (03 períodos), além do aviso prévio e
FGTS, também do período de 2010 a 2012 (03 períodos).

Contestação  às  fls.  31/43,  onde  sustenta  a  inexistência  do
direito pleiteado pela autora, tendo em vista a natureza jurídico-administrativa
do contrato  firmando entre  as  partes,  não sendo  cabível  o  pagamento  de
verbas eminentemente celetistas.

Proferida  sentença  às  fls.  110/111,  julgado  procedente,  em
parte,  a  demanda,  condenando  o  Município  ao  pagamento  das  verbas
salariais, referentes ao mês de dezembro de 2012, férias acrescidas do terço
constitucional,  referente  aos  períodos  aquisitivos  de  2010  a  2012  (03
períodos) e 13º salários, referentes aos períodos aquisitivos de 2010 a 2012
(03 períodos), observando a proporcionalidade.

Inconformada,  a promovida interpôs o apelo  de fls.  114/126,
requerendo  a  reforma  da  decisão  a  quo, para  que  sejam  julgados
improcedentes os pedidos contidos na exordial.

Contrarrazões não apresentadas, conforme certidão de fl. 130.

A  Douta  Procuradoria  de  Justiça  declarou  inexistir  interesse
público que reclame a atuação ministerial no presente feito (fls. 135/136).

É o relatório.

DECIDO.

Conheço  o  recurso,  porquanto  presentes  os  requisitos
intrínsecos1 e extrínsecos2 de admissibilidade recursal.

No caso,  o Município de Prata, ora apelante,  firmou contrato
administrativo  com  a  autora,  para  prestação  de  serviços  como  Gari,  em
04/01/2010 a 31/12/2012, com jornada de 40 (quarenta) horas semanais. 

1 Legitimidade, interesse, cabimento e inexistência de fato impeditivo e extintivo.
2 Tempestividade, preparo e regularidade formal.
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É  cediço  que  o  vínculo  com  a  Administração  Municipal,
mediante contrato temporário, já é matéria superada nesta Corte de Justiça,
no sentido de que existe o direito a quem tem esse tipo de relação precária,
vejamos:

[…].  A Constituição  da República  em seu art.  39,  §3º,
estendeu aos servidores públicos, independentemente da
natureza do vínculo, alguns direitos sociais próprios dos
empregados celetistas, dentre os quais, o décimo terceiro
salário, o gozo de férias com pelo menos 1/3 (um terço) a
mais  do  que  o  normal.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00068853920138150371,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
ABRAHAM LINCOLN DA C RAMOS , j. em 17-10-2014)

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  VERBAS
RETIDAS.  AUSÊNCIA  DE  PROVAS  QUANTO  ÀS
FÉRIAS  E  O  13º  SALÁRIO.  PAGAMENTO  DEVIDO.
DIREITO  ASSEGURADO  NA  CONSTITUIÇÃO  DA
REPÚBLICA.  ÔNUS  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE
COMPROVAR  O  ADIMPLEMENTO  DOS  TÍTULOS.
INCIDÊNCIA DO ART. 557 DO CPC E DA SÚMULA 253
DO STJ. NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO
APELATÓRIO E À REMESSA OFICIAL.  -  O direito  ao
décimo terceiro salário e às férias anuais remuneradas é
previsto  no  art.  7º,  incisos  VI  e  XVII  da  Constituição
Federal,  sendo  estes  conferidos  aos  servidores
ocupantes de cargos públicos por força do art. 39, § 3º da
Lei  Maior.  -  TJPB:  "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".
(Apelação  Cível  nº  035.2011.000337-9/001,  1ª  Câmara
Cível, DJPB 18/12/12).(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do
Processo  Nº  00018228320138150031,  -  Não  possui  -,
Relator  DESA  MARIA  DAS  NEVES  DO  EGITO  D
FERREIRA , j. em 20-08-2014)

[…]. São devidas as verbas salariais dos que prestaram
serviços  à  Administração,  ainda  quando  decorrente  de
contratação irregular, eis que o Poder Público não pode
tirar  proveito  da  atividade  do  particular  sem  o
correspondente  pagamento.  […].  Conforme  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os
servidores contratados em caráter temporário têm direito
à extensão de direitos sociais  constantes do art.  7°  do
Magno Texto, nos moldes do inciso IX do art. 37 da Carta
Magna. (TJPB -  ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo  Nº
00620110002026001,  1  SEÇÃO  ESPECIALIZADA
CIVEL, Relator José Ricardo Porto , j. em 30-04-2013) 

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

"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 robusta, 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
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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,
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).

Nesse sentido, tem julgado esta Corte:

RECURSO OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA
DE COBRANÇA. ADMINISTRATIVO. SALÁRIO RETIDO,
DÉCIMO  TERCEIRO,  FÉRIAS  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO.  ÔNUS DO  MUNICÍPIO.  INTELIGÊNCIA
DO ARTIGO 333, II, DO CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA
DO  ONUS  PROBANDI.  REFORMA  DA  SENTENÇA,
PARA  ADEQUAR  JUROS  DE  MORA  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DOS
TRIBUNAIS  PÁTRIOS.  ARTIGO  557,  DO  CPC,  E
SÚMULA  253,  DO  STJ.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA  E  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  APELO.  -
Sobre o onus probandi recaído sobre a Fazenda Pública,
é  assente  a  Jurisprudência:  ¿É  dever  moral  da
Administração Pública remunerar o servidor pelo trabalho
efetivamente  prestado,  ainda  que  nula  a  contratação;
assim,  não  comprovando,  em  tempo  oportuno,  a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito  do  autor,  capaz  de  contrariar  suas  alegações
iniciais,  há  que se dar  pela  procedência  do pedido  de
pagamento dos valores referentes a férias, com o devido
adicional,  bem como de 13º  salário,  eis  que caberia  à
edilidade,  em  abono  do  seu  interesse,  providenciar  a
juntada  da  prova,  não  a  eximindo,  lado  outro,  da
obrigação de pagar, o fato de não ter o servidor prestado
concurso  público,  eis  que,  por  óbvio,  não  pode  ser
prejudicado  pela  contratação  efetuada  pela  própria
municipalidade¿1. - Nos termos do artigo 333, II, do CPC,
incumbe  ao  Município  demonstrar  que  efetivamente
pagou  as  verbas  remuneratórias. (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001356120138150681, -  Não possui -,  Relator DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 24-02-2015) 

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.
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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)

Feitas  essas  considerações,  vislumbra-se,  no  presente  caso
que a  relação  firmada  entre  as  partes,  além de possuir  natureza  jurídico-
administrativa, registrou a temporariedade como pressuposto de sua duração
desde o início, estipulando prazos certos para a duração dos contratos de
prestação de serviços.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,  nego seguimento ao apelo,  nos moldes do
art. 557, caput, do CPC, mantendo inalterada a sentença objurgada.

P. I.

João Pessoa, 19 de março de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                  Relator
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