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DECISAO MONOCRÁTICA

COBRANÇA  CONTRA  MUNICÍPIO –  VERBAS
SALARIAIS  NÃO  PAGAS.  PROCEDÊNCIA.
APELAÇÃO  CÍVEL PELA EDILIDADE. NEGATIVA
DE  SEGUIMENTO.  RECURSO
MANIFESTADAMENTE  CONTRÁRIO  À
JURISPRUDÊNCIA  PÁTRIA.  DIREITO  DE
ENVERGADURA CONSTITUCIONAL. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO À APELAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART.
557, CAPUT, DO CPC.

 O pagamento de salários retidos é um direito
do servidor, direito de natureza alimentar, portanto, de
envergadura constitucional, não tendo a Edilidade se
desincumbido  de  seu  papel  em  desconstituir  esse
alegado  direito  em  seu  desfavor,  sequer  havendo
contestado a demanda.
 É  facultado  ao  Relator  negar  seguimento  a
recurso  manifestadamente  improcedente,
inadmissível,  senão  contrário  ao  entendimento
jurisprudencial  pátrio,  tudo nos  termos do  art.  557,
caput, do Código de Processo Civil.

Trata-se de apelação cível  interposta pelo Município de Pilar
em face da sentença, de fls. 38-40, que julgou procedente a pretensão da
recorrida, condenando a Edilidade ao pagamento da importância de dois mil,
duzentos  e  dez  reais,  referente  aos  salários  de  outubro,  novembro   e
dezembro, 13º salário e 1/3 de férias, tudo referente ao ano de 2008.



A autora, ora apelada, promoveu a presente ação de cobrança
pretendendo, ao final, a condenação do Município ao pagamento dos sala´rios
retidos, sendo que dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2008,
assim como ao pagamento do 1/3 de férias do mesmo ano e, ao final, ao 13º
salário.

Regularmente  citado,  porém,  quedou-se  inerte  o  Município
deixando de contestar a presente lide.

O Magistrado de piso sentenciou o feito julgando procedente a
pretensão autoral, conforme descrito acima.

Agora,  o  Município  promovido  apela  alegando  não  poder
“qualquer pessoa chegar ao Município agora na nova administração e dizer
que ficou sem receber vencimentos de novembro e dezembro de 2008, 13º
salário correspondente ao mesmo ano e férias mais 1/3 constitucuional”.

Pugna,  enfim,  pela  reforma  da  sentença  hostilizada,
entendendo que deva ser julgada improcedente a ação.

Devidamente intimado,  o  pólo  ativo da demanda apresentou
suas  contrarrazões  ao  recurso  de  apelação  interposto  pelo  Município,
rebatendo as alegações concatenadas pela Edilidade, pedindo, enfim, para
que seja mantida a sentença.

O  Ministério  Público  entendeu  pelo  desprovimento  do
voluntário.

É o relatorio. Passo a decidir.

A sentença há de ser mantida.

O fato é que o autor, ora apelado, promoveu a presente ação
de cobrança em face do Município buscando a condenação deste último ao
pagamento de verbas salariais não adimplidas pela Edilidade.

O Município, em resposta, sequer contestou a demanda.

O Juiz jugou procedente a demanda, condenando a Edilidade
ao pagamento da importância de dois mil, duzentos e dez reais, referente aos
salários de outubro, novembro  e dezembro, 13º salário e 1/3 de férias, tudo
referente ao ano de 2008.

O  Município  ora  se  insurge,  em  suma,  irresignado  com  as
várias demandas sofridas decorrentes da gestão anterior, bem como alegando
inexistência de empenho administrativo que pudesse comprovar o pagamento
à servidora.

Ora, como bem disse o Ministério Público, em seu parecer de
fls.  70-71,  a  ausência  de  empenhos  não  exonera  a  Administração  do
pagamento devido, sob pena de aceitar-se o locupletamento ilícito da Poder
Público. . 

E como não se desincumbiu a  Edilidade em comprovar  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do direito do autor, com relação



à falta de recebimento das verbas salariais pleiteadas, portanto, nos termos
do art. 333, II, do CPC,  o recurso de apelação não prospera.

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  SALÁRIO  RETIDO.  PAGAMENTO.
POSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  DE  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. HIPÓTESE DO ART. 20, §§ 3º E
4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA.
HIPÓTESE DO ART. 557, § 1º-A, DO CPC. DESPROVIMENTO DA
REMESSA  NECESSÁRIA  E  PROVIMENTO  DO  RECURSO.  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  as  férias  não
gozadas, o décimo terceiro salário e o terço constitucional de
férias,  é  obrigado  a  fazê-lo,  evitando  prejuízos  irreparáveis
àqueles,  por  se  tratar  de  verba  de  natureza  alimentar. Em
processos  envolvendo  questão  de  retenção  de  salário,  cabe  ao
município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao  reverso,
subtende-se que não o efetuou na forma devida. Nas causas de
pequeno  valor,  nas  de  valor  inestimável,  naquelas  em  que  não
houver  condenação  ou  for  vencida  a  Fazenda  Pública,  e  nas
execuções,  embargadas  ou  não,  os  honorários  serão  fixados
consoante apreciação equitativa do juiz,  atendidas as normas das
alíneas  a,  b  e  c  do  §  3º  do art.  20  do  código  de processo  civil.
Possuindo a causa natureza simples, bem ainda tendo a parte autora
fornecido a certidão requerida, a verba honorária deve ser fixada em
valor razoável, sem desmerecer o trabalho do causídico. (TJPB; Ap-
RN  0000638-97.2013.815.1161;  Primeira  Câmara  Especializada
Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos; DJPB 10/11/2014; Pág. 14) 

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  REGIME  ADMINISTRATIVO.  INADIMPLENTO  DE
VERBAS SALARIAIS. PROVA DO PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA.
ÔNUS  DA  ADMINISTRAÇÃO  (ART.  333,  II,  CPC). VALORES
DEVIDOS. As  férias,  o  respectivo  terço,  e  o  décimo  terceiro
salário,  são  direitos  assegurados  a  todo  trabalhador  e
estendidos aos servidores públicos, independentemente do tipo
de vínculo existente entre estes e a Administração. Comprovada
a prestação do serviço, a prova do pagamento da remuneração e
demais  direitos  assegurados  ao  servidor  compete  à
Administração  (art.  333,  II  do  CPC). (TJMG;  AC-RN
1.0713.13.004520-4/001;  Relª  Desª  Ana  Paula  Caixeta;  Julg.
27/11/2014; DJEMG 04/12/2014) 

 



Ex  positis,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO  DE
APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO, mantenho a sentença em sua íntegra, já
que contrário ao entendimento da jurisprudência pátria, assim o fazendo nos
termos do art. 557, caput, do CPC.

Transitada  sem  recurso  a  presente  decisão,  devolva-se  o
presente feito ao seu Juízo de origem,com as cautelas de praxe e diligências
de estilo.

P.I.

João Pessoa/PB, 05 de dezembro de 2014.
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