
Processo nº 0003608-15.2013.815.0371

ESTADO DA PARAÍBA

Decisão Monocrática (Terminativa)
Apelação Cível – nº 0003608-15.2013.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

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

Apelado: Francisco  Ferreira  Bezerra –  Adv.:  Sebastião  Fernando 
Fernandes Botêlho

Remetente: Juízo de Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA. 
PRELIMINAR. DIALETICIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS  ATRASADAS.  SALÁRIO  DE 
DEZEMBRO  DE  2012  E  GRATIFICAÇÃO  NATALINA 
(DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO)  DO  CITADO  ANO. 
INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  TRAZIDA  PELA  EDILIDADE 
CAPAZ DE ALTERAR O DÉBITO QUESTIONADO. VERBAS 
DEVIDAS.  PROCEDÊNCIA.  APLICAÇÃO  DO  ART.  557, 
CAPUT, DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO.
- É dever da edilidade provar os pagamentos feitos aos 
seus servidores a título de verbas salariais. Presume-se 
devido o direito do autor quando não são apresentadas 
provas suficientes que o modifiquem ou o extingam.
-  Constitui  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor 
público receber os vencimentos que lhe são devidos por 
exercício do cargo para o qual foi designado. Atrasando 
ou suspendendo tais verbas sem motivos ponderados, 
comete o prefeito, inquestionavelmente, ato abusivo e 
ilegal,  impondo-se  julgar  procedente  o  pedido  de 
cobrança.
-  Sendo  as  razões  da  apelação  manifestamente 
improcedentes e, ainda, por estarem em confronto com 
a jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal e de 
Cortes Superiores, impõe-se a negativa de seguimento, 
conforme previsão  do  art.  557,  caput,  do  Código  de 
Processo Civil.
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RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo município 
de Nazarezinho, hostilizando a sentença de fls. 13/14, oriunda do Juízo de 
Direito da 4ª Vara da Comarca de Sousa, prolatada nos autos da AÇÃO DE 
COBRANÇA movida por Francisco Ferreira Bezerra.

Na decisão do juízo a quo, o magistrado singular julgou 
procedente o pedido, condenando a edilidade ao pagamento das verbas 
requeridas, referentes ao ano de 2012, totalizando R$ 1.356,00 (um mil, 
trezentos e cinquenta e seis reais), acrescido de juros de mora de 0,5% 
(meio por cento)  ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir  do 
comparecimento espontâneo, na forma do art. 214, § 1º, do CPC.

Por  fim,  condenou  o  município  ao  pagamento  dos 
honorários advocatícios, na quantia de 10% (dez por cento) sobre o valor 
da condenação, com fundamento no art. 20, § 4º, do CPC.

 
Irresignado,  o  município  de  Nazarezinho  interpôs  o 

recurso apelatório de fls. 17/19, alegando, em suma, a impossibilidade de 
controle  das  contas  públicas,  a  ausência  de  balancete  acerca  de 
pagamentos feitos e/ou a fazer, o momento de penúria pelo qual passa o 
aludido município, tendo em vista não possuir qualquer dado acerca dos 
atos da gestão de 2012 para trás, bem como a inexistência de prova de 
que o serventuário trabalhou no período cobrado. Ao final, pugnou pelo 
provimento do recurso.

Nas  contrarrazões  recursais  (fls.  22/27),  o  recorrido 
arguiu, preliminarmente, o não conhecimento do apelo, com fundamento 
no  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,  requereu  a  manutenção  da 
decisão.

Instada  a  se  manifestar,  a  Procuradoria  de  Justiça 
emitiu o parecer de fls.  34/37, no qual pugnou pelo desprovimento do 
recurso apelatório.

É o relatório.
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D E C I D O

Preliminar: Dialeticidade

Argumenta  o  apelado  a  necessidade  de  não 
conhecimento  do  recurso,  invocando  o  princípio  da  dialeticidade,  por 
considerar que o município apelante não enfrentou os fundamentos da 
decisão singular. 

Sobre  o  tema,  conceitua  o  processualista  Araken  de 
Assis:

Entende-se por princípio da dialeticidade o ônus de o 
recorrente  motivar  o  recurso  no  ato  de  interposição. 
Recurso  desprovido  de  causa  hábil  para  subsidiar  o 
pedido de reforma, de invalidação ou de integração do 
ato impugnado, à semelhança da petição que forma o 
processo,  ou  através  da  qual  partes  e  terceiros 
deduzem pretensões, in simultaneo processu, revela-se 
ímpeto. É inadmissível o recurso desacompanhado de 
razões. (in  Manual dos Recursos. 3. ed. rev., atual. e 
ampl.  de  acordo  com  as  Leis  12.216/2009  e 
12.322/2010. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 
2011, p. 1101).

No caso dos autos, importa asseverar que não merece 
guarida tal insurgência, pois, de uma breve análise do recurso apelatório, 
identificam-se, facilmente, os fatos e fundamentos de discordância com a 
decisão hostilizada, havendo respeito,  portanto, ao teor disciplinado no 
art. 514, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual preleciona:

Art. 514. A apelação, interposta por petição dirigida ao 
juiz, conterá: 
I – o nome e a qualificação das partes;
II – os fundamentos de fato e de direito;
III – o pedido de nova decisão. [negritei]

Assim,  verifica-se  que  o  insurgente,  nas  razões  da 
apelação,  demonstrou  sua inconformidade com a  sentença vergastada, 
visualizando, desta forma, os pontos nos quais entende que a sentença 
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deve ser reformada.

Nesse  sentido,  REJEITO  A  PRELIMINAR suscitada 
pelo recorrido.

MÉRITO

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  Francisco 
Ferreira  Bezerra  comprovou  ser  servidor  público  do  município  de 
Nazarezinho, ocupando o cargo de agente de limpeza urbana, cuja data de 
admissão corresponde ao dia 27 de outubro de 2009 (fl. 08).

O  município,  por  sua  vez,  embora  tenha  afirmado  a 
possibilidade  de  recebimento  da  verba  pleiteada  pelo  servidor,  não 
apresentou  documentos  que  comprovassem  a  sua  alegação,  tendo 
argumentado, unicamente, que não possui qualquer balancete referente 
ao pagamento da importância  requerida,  tendo em vista  aduzir  serem 
documentos da gestão anterior.

Nesse  ponto,  é  de  bom  alvitre  trazer  à  colação  o 
entendimento jurisprudencial a seguir:

REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
VERBAS  SALARIAIS  INADIMPLIDAS.  PROCEDÊNCIA. 
SUBLEVAÇÃO  DA  EDILIDADE.  PRELIMINAR  ARGUIDA 
EM SEDE  DE  CONTRARRAZÕES.  INADMISSIBILIDADE 
RECURSAL.  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA 
DIALETICIDADE.  INOCORRÊNCIA.  SENTENÇA 
DEVIDAMENTE  REBATIDA.  MOTIVAÇÃO 
DEMONSTRADA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PAGAMENTO. 
INOCORRÊNCIA.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  CABIA  AO 
INSURGENTE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  333,  II,  DO 
CÓDIGO  PROCESSUAL  CIVIL.  AUSÊNCIA  DA 
DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO 
OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  AUTORA. 
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS.  MANUTENÇÃO DA 
DECISÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, DO CÓDIGO DE 
PROCESSO CIVIL E DA SÚMULA Nº 253 DO SUPERIOR 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  SEGUIMENTO  NEGADO  À 
REMESSA E AO APELO.
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- Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o 
apelante  apresenta  em  seu  recurso  os  fatos  e 
fundamentos de discordância com a decisão atacada, 
obedecendo, por conseguinte, o disposto no art. 514, 
II, do Código de Processo Civil.
- É obrigação da Administração Pública comprovar 
o pagamento de todas as remunerações aos seus 
servidores,  na  forma  consagrada  pela  lei,  bem 
como de que não houve a prestação do serviço, 
por dispor de plenas condições para tal fim, sendo 
natural a inversão do ônus probatório.
- De acordo com a Súmula nº 253 do Superior Tribunal 
de Justiça, o art. 557 do Código de Processo Civil, que 
autoriza  o  Relator  a  decidir  o  recurso  por  meio  de 
decisão  monocrática,  alcança  o  reexame  necessário. 
(TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00036592620138150371  -  Relator  DES.  FREDERICO 
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO -  j.  em 13-10-
2014) [negritei]

Logo,  constata-se  ser  dever  da  edilidade  provar  o 
pagamento das verbas remuneratórias,  o que,  no caso dos autos,  não 
ocorreu.  Dessa  forma,  presume-se  devido  o  direito  da  parte  autora, 
quando não são apresentadas provas suficientes de modo a modificá-lo ou 
extingui-lo. 

Por outro lado, constitui direito líquido e certo de todo 
servidor público receber os vencimentos que lhe são devidos por exercício 
do cargo do qual é titular ou que já se aposentou. 

Atrasando o pagamento de tais  verbas,  sem motivos 
ponderados, comete o ente municipal, inquestionavelmente, ato abusivo e 
ilegal,  impondo-se o desprovimento do apelo que requer a reforma da 
sentença condenatória do pedido de cobrança.

Sendo assim, não há como negar o direito do apelado 
em perceber  as  verbas  postuladas,  quais  sejam,  o  salário  do  mês  de 
dezembro  do  ano  de  2012  e  a  gratificação  natalina  (décimo  terceiro 
salário)  do  citado  ano,  por  não ter  havido  comprovação  nos  autos  da 
quitação por parte do município insurgente.
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Além  do  mais,  o  pedido  encontra-se  amparado  pela 
eficácia, já que não foi atingido pelo prazo prescricional, a teor do que 
estabelece a Súmula nº 85 do STJ:

Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo 
em  que  a  Fazenda  Pública  figure  como  devedora, 
quando  não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito 
reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  prestações 
vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da 
ação.

Portanto, tratando-se de obrigações de trato sucessivo, 
impõe-se a  aplicação da Súmula nº 85 do STJ,  atingindo a prescrição 
somente as  parcelas  vencidas  no quinquênio  anterior  à  propositura da 
ação e não do próprio direito vinculado à hipótese vertente.

A jurisprudência é uníssona nesse aspecto:

DIREITO  ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL. 
RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. 
AÇÃO DE COBRANÇA. EX-PREFEITO. DENUNCIAÇÃO DA 
LIDE.  INDEFERIMENTO.  NULIDADE.  AUSÊNCIA. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL. 
CONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.  EFEITO 
TRANSLATIVO. ART. 257 DO RISTJ E SÚMULA 456/STF. 
PRECEDENTES  DO  STJ.  RECURSO  ESPECIAL 
CONHECIDO  E  PARCIALMENTE  PROVIDO.  1.  O 
indeferimento  da  denunciação  da  lide  ao  preposto 
estatal não é causa de nulidade do processo já iniciado. 
Tal  entendimento  visa  privilegiar  os  princípios  da 
economia e da celeridade processuais. Precedentes do 
STJ.  2.  Omissis.  3.  Tratando-se de ação ordinária  de 
cobrança ajuizada em 27/6/05, em que a autora busca 
receber vencimentos não pagos pela recorrente, é de 
rigor  o  reconhecimento  da  prescrição  das  parcelas 
anteriores ao quinquênio que antecedeu a propositura 
da ação, referentes aos meses de janeiro, abril e maio 
de 2000. Inteligência do art. 1º do Decreto 20.910/32. 
4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido. 
(STJ,  REsp  906839/RN,  Ministro  ARNALDO  ESTEVES 
LIMA).
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Desta feita, diante dos inúmeros julgados desta Corte 
de Justiça,  bem como súmulas  e  precedentes  do Superior  Tribunal  de 
Justiça  e,  em  nome  da  celeridade  e  economia  processuais,  faz-se 
perfeitamente aplicável, no presente caso, o disposto no art. 557, caput, 
do  Código  de  Processo  Civil,  o  qual  dispõe  que  o  relator  negará 
seguimento ao recurso, se manifestamente inadmissível, prejudicado ou 
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo 
tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior:

Art.  557.  O  relator  negará  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.

Ante o exposto, amparado em todos os fundamentos 
expostos  acima,  NEGO SEGUIMENTO ao  presente  recurso  apelatório, 
com  fundamento  no  art.  557,  caput,  do  CPC,  mantendo  a  sentença 
combatida nos mesmos termos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

João Pessoa, 1º de dezembro de 2014.

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

MSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador
Marcos Cavalcanti de Albuquerque
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