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ESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática Terminativa
Apelação Cível – nº. 0003367-41.2013.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Nazarezinho-PB – Adv.: Adélia Marques Formiga

Apelada: Sandra Maria de Araújo Lins – Adv.: Sebastião Fernado 
Fernandes Botelho. 

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 
COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA – 
PRELIMINAR – 1) DIALETICIDADE – REJEIÇÃO 
–  MÉRITO -  INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO 
POR PARTE DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE 
AUSÊNCIA DE PROVAS –  INOCORRÊNCIA - 
ÔNUS DA PROVA DE FATO MODIFICATIVO, 
EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DA 
AUTORA CABE AO RÉU -  MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO DE 1ª INSTÂNCIA – ENTENDIMENTO 
REMANSOSO EM SEDE DESTE TRIBUNAL E 
DAS CORTES DE JUSTIÇA SUPERIORES – 
APLICAÇÃO DO ART 557 DO CPC – 
SEGUIMENTO NEGADO.

- É ônus do Município a produção de prova de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 
direito da servidora, ora recorrida, inteligência 
do art. 333, inciso II do CPC.

- Demonstrada a falta de pagamento pela 
Administração referente aos vencimentos, o 
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que produz enormes prejuízos à servidora 
pública, correta é a decisão que condena o 
Município ao pagamento das verbas 
pleiteadas, sob pena de se acolher o 
enriquecimento ilícito.

−  O Relator negará seguimento a recurso por 
meio de decisão monocrática, a recurso 
manifestamente improcedente, quando a 
sentença vergastada se encontre em perfeita 
harmonia com jurisprudência consolidada do 
Tribunal de segundo grau, do Superior 
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal 
Federal.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município 
de Nazarezinho-PB hostilizando a sentença (fls. 23/23v) procedente do 
Juízo da 4ª Vara da Comarca de Sousa-PB, que nos autos da Ação 
Ordinária de Cobrança ajuizada por Sandra Maria de Araújo Lins, ora 
Apelada.

O Magistrado sentenciante julgou procedente o pedido 
contido na inicial, condenando a Edilidade municipal ao pagamento, em 
favor da Autora, do vencimento do mês de dezembro de 2012 além do 
décimo terceiro salário referente ao mesmo ano, com os acréscimos dos 
juros de mora de 0,5% ao mês, pelo índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494 e correção 
monetária pelo INPC, a partir da citação. Condenou ainda em honorários 
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Edilidade municipal interpôs o presente 
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recurso apelatório (fls. 26/28) defendendo a ausência de provas quanto ao 
fato constitutivo do Autor, além de não possuir qualquer controle ou 
informação acerca da gestão anterior, motivo pelo qual pugna pela 
reforma da decisão.

A  Apelada apresentou contrarrazões recursais (fls. 
31/36).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça 
manifestou-se pela rejeição da preliminar e no mérito prosseguimento do 
recurso, sem manifestação. (fls. 43/46).

É o relatório.

D E C I D O

PRELIMINAR
                           
                            1) DIALETICIDADE

Não merece acolhimento tal alegação, pois o apelante 
nas razões da Apelação, demonstrou sua inconformidade com a sentença 
vergastada, visualizando os pontos onde entendem que a sentença deve 
ser reformada.

Nestes termos rejeito a preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado 
de primeiro grau que condenou o Município apelante ao pagamento dos 
valores referentes ao salário do mês de dezembro de 2012, além do 
décimo terceiro salário referente ao mesmo ano, com os acréscimos dos 
juros de mora de 0,5% ao mês, pelo índice oficial de remuneração da 
caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494 e correção 
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monetária pelo INPC, a partir da citação.

No que diz respeito ao salário do mês de dezembro de 
2012, supostamente inadimplidas pelo ente municipal apelante, trata-se 
de imperativo legal que a Administração Pública deve arcar com as 
remunerações aos servidores públicos por ela vinculados, sob pena de 
enriquecimento sem causa.

Verificam-se, no documento colacionado aos autos (fls. 
08), que a  Autora exerce atividades remuneradas num cargo do serviço 
público, passíveis de contraprestação, desde 01.11.1985. Sendo assim, 
restou claro o vínculo que a  Autora mantém com a Edilidade apelante, 
observando-se o contracheque juntado aos autos pela Autora (fls. 08), o 
que nos leva a considerar tal vínculo como de natureza jurídico-
administrativo. 

Neste sentido, a Autora pleiteia o pagamento de salário 
e décimo terceiro salário não pagos pela Edilidade, fato este confirmado 
pela Edilidade, tendo em vista que não há comprovantes quanto ao 
pagamento das referidas verbas salariais.

O Município apelante, em sua contestação (fls. 16/17), 
não apresentou elementos probantes hábeis a modificar ou extinguir os 
direitos pleiteados pelo suplicante, em relação ao pagamento de salário do 
mês de dezembro e o décimo terceiro salário do ano de 2012, como 
determina o Código de Processo Civil:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

II –  ao réu, quanto à existência de fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do 
autor.

Além disso, pelo fato de toda a documentação 
probatória capaz de comprovar as alegações da Autora estarem sob o 
poder da Edilidade, ou seja, as fichas financeiras demonstrativas de 
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pagamentos de verbas salariais e as portarias de nomeação dos 
servidores, cabe ao Município apelante provar que pagou o que está sendo 
pleiteado pela Autora. 

Neste caso concreto, a Edilidade municipal não juntou 
nenhuma documentação que pudessem contradizer as alegações da 
Autora quanto ao não pagamento das verbas salarias as quais o mesmo 
faz jus.

No mesmo sentido, acerca da retenção do pagamento 
do salário do mês de dezembro de 2012 e o não pagamento do décimo 
terceiro salário referente ao mesmo ano, a Edilidade municipal não 
comprovou o pagamento da referida verba a Autora, o que lhe garante o 
recebimento de tal montante, devidamente corrigido. Até porque, a 
percepção do salário mensal e o recebimento do décimo terceiro salário 
são direitos constitucionalmente tutelados no artigo 7º, incisos VIII e X, 
da Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais, além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
VIII –  décimo terceiro salário com base na 
remuneração integral ou no valor da 
aposentadoria;
X –  proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa;

Tal matéria não merece maiores discussões, tendo em 
vista que já foi objeto de inúmeras decisões dos nossos tribunais. Nossa 
Egrégia Corte, inclusive, em face dos precedentes jurisprudenciais sobre o 
tema, editou a Súmula nº 27:

Súmula nº 27 – TJ/PB: É obrigação constitucional 
do Poder Público remunerar seus servidores, 
ativos e inativos, com piso nunca inferior ao 
salário mínimo nacional, unificado, instituído por 
Lei Federal.
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Nesse norte, deveria o Ente público ter demonstrado o 
efetivo pagamento do quantum solicitado ou fazer prova de que não 
houve a prestação dos serviços pactuados. Em suas alegações, a Edilidade 
municipal, limitou-se a dizer que passa por momento de dificuldade, 
tendo em vista a mudança de gestão, e que portanto não possui ainda 
nenhum controle sobre os pagamentos que foram ou não realizados na 
gestão passada. Desta feia, o Município Apelante não logrou êxito em seu 
intento de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

Com efeito, estando certa a prestação de serviços pelo 
servidor e como o Município não se desincumbiu dos ônus processuais de 
comprovar o pagamento dos vencimentos devidos àquele, é forçoso 
concluir que devem ser adimplidos os débitos devidos, sob pena de 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública Municipal.

A jurisprudência dos nossos Tribunais pacificou-se no 
sentido de impor ao Ente público o ônus de provar o pagamento das 
obrigações resultantes da prestação de serviços pelo servidor, sob pena de 
enriquecimento ilícito. Vejamos alguns julgados:

CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. 
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE 
VENCIMENTOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO 
ATRASADOS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO 
COM O ESTADO E DE EFETIVA PRESTAÇÃO 
DOS SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO 
PROVAR FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS 
OU EXTINTIVOS DO DIREITO DO RECORRIDO. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO ESTATUTO 
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DO 
PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO. 
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONHECIMENTO E 
DESPROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RN AC 
2009.008039-7. 3ª Câmara Cível. Rel. Des. 
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Amaury Moura Sobrinho. DJ 15/10/2009)
 

Servidor público - Vencimentos - Ação de 
cobrança - Município - Enriquecimento sem 
causa - Vedação. A Administração pública 
não pode deixar de pagar a remuneração do 
servidor que comprovadamente lhe prestou 
serviços, tido em conta que a ordem jurídico-
constitucional rechaça o enriquecimento 
ilícito do ente público em detrimento do 
particular. Os salários devidos a servidor público, 
por seu caráter de dívida de valor, de natureza 
alimentar, devem ser monetariamente corrigidos 
desde o momento em que deveriam ter sido 
pagos.”  (Apelação Cível nº 1.0034.01.000588-
1/001(1) - Rel. Des. Hyparco Immesi)

Logo, resta demonstrada a falta de pagamento pela 
Administração municipal referente ao salário do mês de dezembro de 
2012 e o décimo terceiro salário do mesmo ano, o que produz enormes 
prejuízos à parte Autora. 

Correta foi a decisão que condenou o Município 
recorrente ao adimplemento de tais verbas, sob pena de enriquecimento 
ilícito.

Destarte, o artigo 557 do Código de Processo Civil 
permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão 
monocrática, quando estiver em confronto com súmula ou com 
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal 
Federal, ou de Tribunal Superior.

ISTO POSTO, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO 
APELATÓRIO, conforme o disposto no art. 557 do CPC, por encontrar-se 
a decisão vergastada em perfeita harmonia com a jurisprudência 
consolidada deste Tribunal e das Cortes Superiores de Justiça.
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P.I.

João Pessoa, 04 de dezembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
                                   R E L A T O R

AL 
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