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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO 
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL.  PRELIMINARES.  AUSÊNCIA  DE 
DIALETICIDADE, INÉPCIA DA INICIAL E AUSÊNCIA DE 
AUTENTICAÇÃO  DOS  DOCUMENTOS  QUE 
INSTRUÍRAM  A  INICIAL.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
SALÁRIOS  RETIDOS.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO 
ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. 
ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA. 
PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO 
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO   DA 
SENTENÇA. ART. 557 DO CPC.  SEGUIMENTO NEGADO.

- A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica 
no  sentido  de  que a  reprodução,  na  apelação,  dos 
argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação 
não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao 
recurso, sobretudo quando da leitura do recurso apelatório é 
possível  colher  os  fundamentos  da  irresignação  do 
recorrente,  não  havendo  que  se  falar  em  ausência  de 
dialeticidade.
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-  As provas colacionadas aos autos, sobretudo a portaria de 
nomeação e o contracheque do servidor, apresentam-se como 
meio hábil a comprovar seu vínculo jurídico laboral com a 
edilidade.

-  A  exigência  de  apresentação  cópia  autenticada  de 
documento  apresentado  pela  parte,  sem  que  tenha  sido 
arguida qualquer irregularidade e não existindo indícios de 
falsificação,  constitui  exigência  descabida,  sem  qualquer 
amparo na legislação processual civil  ou na jurisprudência 
pátria.

-  Qualquer  exercício  de  força  de  trabalho  empregado  por 
trabalhador urbano ou rural, celetista ou estatutário, deve ser 
remunerado,  sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  da 
Edilidade. 

-  Em processo envolvendo questão de retenção de salários 
cabe a Edilidade comprovar que fez o pagamento, pois, ao 
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida.

-  “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.” (Art. 557, CPC)

V i s t o s ,  e t c .

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo 
Município  de  Igaracy  desafiando sentença,  fls.  33/38,  prolatada  pelo  Juízo  de 
Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó que,  nos autos da ação de cobrança, 
julgou procedente o pedido formulado pelo autor, condenando a edilidade ré ao 
pagamento ao promovente dos salários retidos de outubro, novembro e dezembro 
de 2012,  acrescidos  de correção monetária  e  juros  moratórios  e  em honorários 
advocatícios arbitrados em 15% do valor da condenação. 

Em razões recursais (fls.  40/46), o Município apelante alega, 
preliminarmente, a  inépcia  da  inicial,  em virtude da  inexistência  nos  autos  de 
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documento indispensável à propositura da ação, qual seja, comprovação de sua 
contratação  com  a  edilidade  e  pelo  fato  de  os  documentos  acostados  com  a 
exordial  não  serem autenticados.  No mérito,  sustenta  a  impossibilidade  de  se 
realizar o pagamento pleiteado sem o prévio emprenho.

Diante  disso,  pugna  pela  reforma  total  da  sentença 
hostilizada.

Contrarrazões  às  fls.50/53,  suscitando,  preliminarmente,  a 
desobediência  ao  princípio  da  dialeticidade.  No  mérito,  pugna  pelo 
desprovimento do recurso para que seja confirmada a decisão combatida. 

Cota  Ministerial  encartada  às  fls.  59/61,  opinando  pela 
rejeição das preliminares, sem manifestação de mérito. 

É o relatório.

D e c i d o

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

Colhe-se  dos  autos  que  a  promovente  ajuizou  a  presente 
ação de cobrança em desfavor do Município de Igaracy, com o objetivo de receber 
os salários retidos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, tendo o 
magistrado sentenciante julgado procedente o pedido, condenando o Município 
promovido  a  pagar  à  parte  promovente  o  valor  dos  referidos  salários  retidos, 
acrescidos  de  correção  monetária  e  juros  moratórios.  É  dessa  decisão  que  a 
edilidade se insurge. 

Aprecio, inicialmente, as preliminares suscitadas.

PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

O recorrido defende o não conhecimento da apelação, tendo 
em  vista  que  suas  razões  são  meras  repetições  dos  argumentos  constantes  na 
defesa.
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Razão não lhe assiste.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  consolidou  entendimento 
segundo o qual a reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição 
inicial  ou  na  contestação  não  é,  por  si  só,  motivo  bastante  para  negar 
conhecimento ao recurso, vejamos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. REQUISITOS. 
REPETIÇÃO  DOS  ARGUMENTOS  DA  CONTESTAÇÃO.  APTIDÃO 
PARA  REBATER  OS  FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  ATACADA. 
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE  OBSERVADO.  1.-  Na  linha  dos 
precedentes desta Corte, a reprodução, na apelação, dos argumentos já 
lançados na petição  inicial ou na contestação não é, em si,  obstáculo 
bastante para negar conhecimento ao recurso. 2.- No caso dos autos, o 
que se percebe é que,  o Recorrente  fundamentou sua irresignação e 
manifestou  de  forma  clara  seu  interesse  na  reforma  da  sentença, 
rebatendo os fundamentos do julgamento prolatado pela instância de 
origem,  não  prejudicando  Princípio  da  Dialeticidade  Recursal.  3.-  A 
Agravante  não  trouxe  nenhum  argumento  capaz  de  modificar  a 
conclusão do julgado, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 
4.-  Agravo  Regimental  improvido.  (STJ;  AgRg-AREsp  175.517;  Proc.  
2012/0092352-7;  MS;  Terceira  Turma;  Rel.  Min.  Sidnei  Beneti;  Julg.  
19/06/2012; DJE 27/06/2012)

Ademais, da leitura do recurso apelatório é possível colher 
os  fundamentos  da  irresignação  do  recorrente,  não  havendo  que  se  falar  em 
ausência de dialeticidade.

Ante o exposto, rejeito esta preliminar.  

Também não há como prosperar a preliminar de inépcia da 
inicial arguida pelo recorrente, pois extrai-se da inicial que o demandante almeja 
receber os salários retidos dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, 
de forma que as provas colacionadas, sobretudo a Portaria nº 0100/2008 (fl.09) e o 
contracheque do mês de setembro de 2012 (fl.10), apresentam-se como meio hábil 
a comprovar seu vínculo jurídico laboral com a edilidade. 

No  que  diz  respeito  à  necessidade  de  autenticação  dos 
documentos,  em  atenção  aos  princípios  da  instrumentalidade  e  da  economia 
processual, entendo ser desnecessária a autenticação ou a juntada dos originais 
dos documentos, os quais deveriam vir aos autos apenas na hipótese de arguição 
de  falsidade  ou  montagem.  A exigência  de  apresentação  de  original  ou  cópia 
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autenticada de documento apresentado pela parte,  sem que tenha sido arguida 
qualquer irregularidade e não existindo indícios de falsificação, constitui exigência 
descabida,  sem  qualquer  amparo  na  legislação  processual  civil  ou  na 
jurisprudência pátria.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INÉPCIA DA PETIÇÃO 
INICIAL.  INOCORRÊNCIA.  QUALIFICAÇÃO  DAS  PARTES 
DEVIDAMENTE REALIZADA. DESNECESSIDADE DE JUNTADA DO 
ORIGINAL  DE  DOCUMENTOS.  INTELIGÊNCIA DO  ART.  295,  DO 
CPC. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Consoante disposto 
nos incisos do parágrafo único, do artigo 295, do CPC, a petição inicial é 
considerada inepta quando: "I. lhe falta pedido ou causa de pedir; II. da 
narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão; III. o pedido for 
juridicamente impossível;  IV. contiver pedidos incompatíveis entre si. " 
Ao  exame  da  petição  inicial,  verifica-se  inexistir  qualquer  afronta  ao 
dispositivo supramencionado, uma vez que a exordial possui causa de 
pedir  e  pedidos  bem  delineados,  da  narração  dos  fatos  decorre 
logicamente  a  conclusão,  o  pedido  é  juridicamente  possível  e  foi 
formulado de forma clara, no sentido de que o requerido seja condenado 
ao  pagamento  do  valor  inadimplido  no  contrato  de  financiamento 
firmado entre as partes. A peça de ingresso atende a todos os requisitos 
previstos nos arts. 282 e 283, do CPC, valendo ressaltar que, malgrado o 
entendimento  contrário  do  julgador  monocrático,  as  partes  foram 
devidamente  qualificadas  pela  instituição  financeira.  Em  atenção  aos 
princípios da instrumentalidade e da economia processual, entendo ser 
despicienda a autenticação ou a juntada dos originais dos documentos, 
os  quais  deveriam vir  aos  autos  apenas  na hipótese  de arguição de 
falsidade ou montagem. A exigência  de apresentação de original  ou 
cópia autenticada de documento apresentado pela parte, sem que tenha 
sido  arguida  qualquer  irregularidade  e  não  existindo  indícios  de 
falsificação,  constitui  exigência  descabida,  sem  qualquer  amparo  na 
legislação  processual  civil  ou  na  jurisprudência  pátria. Recurso 
provido;  sentença  cassada.  (TJMG;  APCV  1.0231.12.045481-5/001;  Rel. 
Des. Eduardo Mariné da Cunha; Julg. 27/02/2014; DJEMG 11/03/2014) 

Assim, rejeito estas preliminares. 

Passo à análise do mérito recursal.

Compulsando  os  autos,  verifico  que  o  vínculo  laborativo 
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entre  o  promovente  e  o  ente  público  restou  devidamente  comprovado, 
notadamente, pelos documentos encartados às fls. 09/10, portaria de nomeação e 
contracheque,  respectivamente,  de onde se extrai  que o autor era motorista do 
Município. 

Neste cenário, uma vez demonstrada a relação de trabalho 
estabelecida entre as  partes,  o ônus processual  de provar o adimplemento dos 
meses trabalhados competia ao apelante e não à apelada, visto ser fato extintivo do 
direito pleiteado.

Caberia, portanto, à edilidade trazer elementos probatórios 
que desconstituíssem as alegações trazidas pela autora. Entretanto, não o fez. 

Com  isso,  agiu  com  acerto  o  magistrado  de  primeira 
instância, ao determinar o pagamento dos salários retidos e não pagos referentes 
aos meses de outubro a dezembro do ano de 2012. 

Sobre  o  assunto,  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, diante do ônus da prova dos fatos, 
insculpidos no art. 333, II, do CPC, verbis:

“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.”1

Outrossim,  é  pacífico  o  entendimento  deste  Tribunal  de 
Justiça de que, em se tratando de documentos correspondentes ao pagamento de 
servidor, cabe ao Município demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas 
pleiteadas,  ou  então,  fazer  prova  de  que  o  funcionário  não  faz  jus  ao  direito 
reclamado, porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do promovente. 

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu:

REMESSA OFICIAL E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE 

1  Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São  
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  SALÁRIOS 
ATRASADOS.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO  DE  DEFESA. 
REJEIÇÃO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. 
ÔNUS  PROBATÓRIO  DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,II,  DO  CPC.  NÃO 
DESINCUMBÊNCIA.  PAGAMENTO  DEVIDO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. CONDENAÇÃO 
EM  VALOR  NOMINAL.  INCIDÊNCIA DO  ART.  20  §  4º  DO  CPC. 
PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA  E  DESPROVIMENTO  DO 
APELO. - Ao Município cumpre o ônus de demonstrar a realização do 
pagamento pleiteado,  nos termos do artigo 333,  II,  do CPC.  Se não 
provou  o  pagamento,  deve  efetuá-lo,  sob  pena  de  ocorrência  de 
enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular, 
vedado pelo Ordenamento Jurídico Pátrio. (TJPB - Acórdão do processo 
nº 00000061820138150241 - Órgão (3ª Câmara cível) -  Relator Dr. João 
Batista Barbosa - Juiz convocado - j. em 06-03-2014). 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR 
PÚBLICO MUNICIPAL.  PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. 
CABIMENTO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS, MODIFICATIVOS E 
EXTINTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. ÔNUS DA EDILIDADE. ART. 
333,  II,  DO  CPC.  INEXISTÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557, 
CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Ao município cumpre o ônus 
de demonstrar  a realização do pagamento pleiteado,  nos termos do 
artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, sob 
pena  de  ocorrência  de  enriquecimento  ilícito  do  ente  público  em 
detrimento do particular,  vedado pelo ordenamento jurídico  (TJPB - 
Acórdão  do  processo  nº  03720090009673001  -  Órgão  (TRIBUNAL 
PLENO) - Relator DES. JOÃO ALVES DA SILVA - j. Em 20/02/2013).

EMENTA APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA 
PÚBLICA - INADIMPLEMENTO DO SALÁRIO, DO 130, E DE TERÇO 
DE FÉRIAS 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  QUINQUENIOS  COMPROVAÇÃO  DE 
PAGAMENTO - DESPROVIMENTO DO PRIMEIRO E DO SEGUNDO 
APELO. - 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, férias e 13°, 
o 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.  (TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 06020090002712001 - Órgão (Segunda Câmara Cível) - Relator 
Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque - j. Em 26/06/2012). 
(grifei)
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Portanto, como a edilidade não demostrou o pagamento das 
verbas  pleiteadas  pelo  autor/recorrido,  agiu  acertadamente  o  juízo  a  quo,  ao 
condenar o apelante a pagar os salários dos meses de outubro a dezembro de 2012.

Ademais, resta evidente que a apelada apresentou as provas 
necessárias para demonstrar o seu direito, sem que, em contrapartida, o Município 
apelante comprovasse qualquer fato capaz de afastá-lo.

É  imperioso  ressaltar,  ainda,  que  o  recebimento  da 
retribuição pecuniária pelo trabalho prestado à Administração configura direito 
dos servidores assegurado constitucionalmente (art. 7º), tendo em vista que não se 
admite a prestação de serviço gratuito.

Assim, o não pagamento das verbas remuneratórias devidas 
configurar-se-ia locupletamento ilícito por parte da Administração Pública, sendo 
certo que o servidor público, como todo trabalhador,  tem direitos assegurados, 
entre eles a garantia da remuneração devida.  

O  art.  557,  do  CPC,  prescreve  que  “O  relator  negará  
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou  
em  confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo  
tribunal, só Supremo Tribunal Federal  ou Tribunal Superior.”

Com  essas  considerações,  REJEITO  AS  PRELIMINARES 
ARGUIDAS  E  NEGO  SEGUIMENTO à  Apelação  Cível  por  confrontar 
jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça.

Publique-se.

Intimem-se.

Gabinete no TJ/PB, em 15 de dezembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                           Relatora
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