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DECISÃO TERMINATIVA

APELAÇÃO  CÍVEL Nº 0003598-68.2013.815.0371  —  5ª  vara  da  Comarca  de 
Sousa
Relator : Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
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ADVOGADA   : Adelia Marques Formiga
APELADOS : Edijailson Vieira Araujo Lunguinho
ADVOGADO : Sebastião Fernando Fernandes Botelho

APELAÇÃO CÍVEL — ORDINÁRIA DE COBRANÇA —
REMUNERAÇÃO  ATRASADA —  PROCEDÊNCIA  — 
IRRESIGNAÇÃO  —  ARGUMENTAÇÃO  ESCASSA  — 
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EDILIDADE CAPAZ DE 
IMPEDIR,  ALTERAR  OU  EXTINGUIR  O  DIREITO 
PLEITEADO  —  ÔNUS  PROBATÓRIO  DA 
MUNICIPALIDADE  —  NÃO  DEMONSTRADO  O 
PAGAMENTO  DAS  VERBAS  —SEGUIMENTO 
NEGADO AOS RECURSOS. 

—“Tratando-se de ação de cobrança de remuneração intentada por 
empregado  ou  funcionário  público,  opera  a  inversão  do  ônus 
probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não 
trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não 
têm meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, 
que,  por sua vez,  dispõe de todos os recursos para fazer prova do 
contrário”. (Remessa ex ofício 353/04(6562), Câmara única do TJAP, 
Rel Raimundo Vales. J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004). 

Vistos etc.

 Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de 
Nazarezinho,   nos autos da ação de cobrança ajuizada por  Edjailson Vieira Araujo 
Lunguinho,  contra  a  sentença  de  fls.  19/22,  que  julgou  procedente  o  pedido, 
condenando o município a pagar ao autor os salários dos meses de dezembro e décimo 
terceiro salário referentes ao ano de 2012, com os acréscimos de juros de mora de 0,5% 
(meio por cento) ao mês (art. 1º F, da Lei 94954/97) a partir da citação. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 24/26), afirma que o 
recorrido não fizeram prova de suas alegações.

Contrarrazões às fls. 29/34..



A Douta Procuradoria de Justiça emitiu o parecer de fls. 40/42, 
opinando  pelo  prosseguimento  do  recurso,  sem  manifestação  de  mérito,  porquanto 
ausente interesse que recomende a sua intervenção.

 
   É o relatório. Decido.

O apelado ajuizou a presente ação pleiteando o pagamento dos 
salários referentes aos meses de dezembro e décimo terceiro de 2012. 

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente o pedido.

O apelante afirma que os recorridos não fizeram prova de suas 
alegações.

Importante destacar,  primeiramente,  que não se poderia exigir 
que o autor/apelado apresentasse prova negativa do não-pagamento pela municipalidade 
ou  mesmo  prova  de  que  realmente  prestou  serviço  no  período  pleiteado,  pois  é 
incumbência  da edilidade provar que remunerou seus funcionários  ou que estes não 
laboraram.

O Município não comprovou o pagamento das quantias devidas 
relativas ao período pleiteado, como também não apresentou provas que impedissem, 
modificassem ou extinguissem o direito do apelado de receber as mencionadas verbas 
pretéritas.

Nesse diapasão, citem-se os seguintes arestos:
AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  Prestação  de  serviços. 
Ônus  da  prova.  Réu.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do  CPC  . 
Prefeitura.  Débito  contraído  por  ex-prefeito.  Recusa  ao 
pagamento.  Obrigação  de  saldar  a  dívida.  Apelação  Cível 
desprovida.  Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato 
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  de 
acordo com o estabelecido no artigo 333, inciso II,  do Código de 
Processo Civil  . Não pode o Município devedor se recusar a saldar 
a  dívida  contraída  por  ex-prefeito,  prejudicando  o  direito  do 
particular,  mesmo porque o contrato é  firmado com a Prefeitura 
e,  não,  com  o  administrador (TJ-PB  –  Apelação  Cível  nº 
888.2003.006527-7/001  –  Relator  Des.  Antonio  de  Pádua  Lima 
Montenegro – 4ª Câmara Cível – Data Julgamento: 16/12/2003 – Data 
de Publicação: 13/1/2004).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA EX OFFICIO. COBRANÇA 
CONTRA MUNICÍPIO.  SERVIDOR CONCURSADO. VENCIMENTOS. 
INADIMPLENCIA.  EFETIVO  EXERCICIO  DO  CARGO  E  VÍNCULO 
FUNCIONAL. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. 
DEFENSORIA PÚBLICA. REMUNERAÇÃO ESTATAL. PROCEDENCIA 
PARCIAL.  1.  Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração 
intentada por empregado ou funcionário público, opera a inversão do 
ônus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública  demonstrar  o 
adimplemento  dos  salários  dos  seus  servidores  ou  que  estes  não 
trabalharam no período reclamado, pois os autores, normalmente, não 
tem meios materiais para demonstrar a inadimplência do empregador, 
que,  por  sua  vez,  dispõe  de  todos  os  recursos  para  fazer  prova  do 
contrário.  2.  Não  provando  a  Administração  o  adimplemento  das 
obrigações  salariais,  ou  que  o  servidor  a  elas  não  faz  jus  porque  não 
trabalhou,  são devidas  as  verbas  cobradas.  3.  Cabe à parte  autora,  como 



prova primeira dos fatos constitutivos do seu alegado direito a salários, a 
demonstração do vinculo laboral mantido com o município (...) Remessa ex 
officio  353/04(6562),  Câmara  única  do  TJAP,  Rel.  Raimundo  Vales. 
J.09.03.2004, unânime, DOE 14.04.2004.

Por  tais  razões,  NEGO  SEGUIMENTO  aos  recursos, 
mantendo a sentença em todos os seus termos.

Publique-se. Intime-se. 

João Pessoa, 09 de dezembro de 2014.

Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides
Relator


