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Acórdão
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº.  0001987-80.2013.815.0371

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante:  Município  de  Sousa-PB,  representado  por  seu  Procurador 
Theófilo Danilo Pereira Vieira.

Apelada: Maria  de  Fátima  Vieira  dos  Santos  e  outra  –  Adv.  Lincon 
Bezerra de Abrantes.

Recorrente: Maria de Fátima Vieira dos Santos e outra – ADV.  Lincon 
Bezerra de Abrantes.

Recorrido: Município  de  Sousa-PB,  representado  por  seu  Procurador 
Theófilo Danilo Pereira Vieira

EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA.  DIFERENÇA 
SALARIAL.   SERVIDORAS  MUNICIPAIS. 
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. 
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO 
DE  DEFESA.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  PARCELA 
REMUNERATÓRIA.  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO. 
RETENÇÃO  INDEVIDA.  ENRIQUECIMENTO  SEM 
CAUSA.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  APELO 
DESPROVIDO. 
RECURSO  ADESIVO.  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS.  CAUSA  DE  PEQUENO  VALOR. 
NECESSIDADE  DE  MAJORAÇÃO.  INTELIGÊNCIA 
DO  ARTIGO  20,  §4º  DO  CPC.    RECURSO 
PROVIDO.

-  (…)   -  A  teor  do  art.  333  II  do  CPC  é  do  
Município  o  ''onus  probandi''  da  quitação  da  
obrigação resultante da prestação de serviços pelo  
servidor,  haja vista que é da essência dos atos  
administrativos a forma escrita justo em razão de  
poder cotejá-los como prova de seus conteúdos.”  
(TJMG,  Remessa  Necessária  1.0377.05.002627-
9/001,  7ª  Câmara  Cível,  Relator:  Belizário  de  
Lacerda, julgado em 09/12/2008).
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
rejeitar a preliminar. No mérito, por igual votação, negar provimento ao apelo e 
dar provimento ao recurso adesivo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  53/63)  interposta  pelo 
Município de Sousa-PB e de Recurso Adesivo manejado por Maria de Fátima 
Vieira  dos  Santos  e  outra,  ambos  hostilizando  a  sentença  de  fls.  47/50, 
proferida pelo Juízo da  5ª Vara da Comarca de Sousa-PB, nos autos da  Ação 
Ordinária de Cobrança  ajuizada pelos ora recorrentes contra o município ora 
apelante.

O  magistrado  sentenciante  julgou  procedente  o  pedido 
inicial,  condenando  a  edilidade  municipal  ao  pagamento,  em  favor  da  parte 
autora, da diferença salarial do mês de janeiro de 2013, referente a classe do 
cargo  exercido  pelos  demandantes  no  mês  de  dezembro  de  2012,  com 
acréscimos de 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 ao pagamento  de 
honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada,  o  Município  de  Sousa  interpôs  o  presente 
recurso  apelatório  (fls.  53/63)  suscitando,  preliminarmente,  a  nulidade  da 
decisão por cerceamento do direito de defesa em virtude de o magistrado a quo 
não ter analisado seu pedido de expedição de ofício ao banco pagador para que 
juntasse aos autos o extrato bancário dos demandantes. 

No mérito, afirma a ausência de provas do fato constitutivo 
do  direito  dos  apelados  e  a  impossibilidade  da  inversão  do  ônus  da  prova, 
pugnando assim pela reforma da sentença.

Intimados,  os  apelados  ofertaram  recursais  (fls.  66/69) 
pugnando pela manutenção da sentença vergastada.

Os autores, por sua vez, interpuseram recurso adesivo (fls. 
70/72), pleiteando a reforma da sentença no sentido de majorar o valor dos 
honorários advocatícios.
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Não  houve  apresentação  de  contrarrazões  ao  recurso 
adesivo conforme certidão de fls. 75.

Instada  a  se  pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  emitiu 
parecer (fls. 82/88) pelo desprovimento do recurso apelatório e pelo provimento 
do recurso adesivo. 

É o relatório.

V O T O

APELAÇÃO: Município de Sousa-PB

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA

O  Município  apelante  aduz,  em  preliminar,  o  suposto 
cerceamento do seu direito de defesa pelo fato de o Juízo  a quo ter julgado 
antecipadamente  a  lide,  omitindo-se  na  análise  do  pedido  formulado  pela 
edilidade, em sede de contestação, no sentido de que fosse expedido ofício ao 
banco pagador para que o mesmo fornecesse os extratos bancários da parte 
autora.

Analisando  o  caso  em  deslinde,  verifica-se  que,  após  a 
apresentação  de  contestação  pela  edilidade,  por  ocasião  da  audiência  de 
conciliação,  realizada  em  30.07.2013  (fls.  45),  o  magistrado  concedeu  aos 
litigantes a oportunidade de requererem as provas que tivessem interesse em 
produzir,  contudo  as  mesmas  não  demonstraram  interesse,  requerendo  o 
julgamento antecipado da lide.

Logo, não há que se falar em omissão pelo simples fato  de 
inexistir nos autos requerimento para a produção da aludida prova. 

Desse modo, REJEITO esta preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão consiste na sentença do magistrado de 
primeiro grau que condenou o Município apelante  ao pagamento da diferença 
salarial do mês de janeiro de 2013, referente a classe do cargo exercido pelos 
demandantes no mês de dezembro de 2012, com os acréscimos dos juros de 
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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.

Pelos  documentos  colacionados  aos  autos  (fls.  09/32), 
verifica-se que as apeladas são servidoras efetivas do Município de Sousa e que 
obtiveram ascensão funcional em dezembro de 2012, contudo, no mês de janeiro 
de 2013 não foi efetuado o devido pagamento da aludida ascensão.

Trata-se  de  imperativo  legal  que  a  Administração  Pública 
deva arcar com as remunerações dos servidores públicos a ela vinculados, sob 
pena de enriquecimento sem causa.

Neste sentido, as demandantes pleiteiam o pagamento de 
diferença salarial não adimplida pela edilidade.

Ineficaz a alegação da municipalidade, no afã de se eximir 
de tal obrigação, de ausência de prova de fato constitutivo do direito das autores, 
uma vez que a ale a comprovação do pagamento da verba pleiteada.

Segundo o art. 333, II, do Código de Processo Civil, é ônus 
probatório  do  réu  a  demonstração  de  fatos  impeditivos,  modificativos  ou 
extintivos do direito do autor. Segue a transcrição do mencionado dispositivo:

“Art. 333.  O ônus da prova incumbe:

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

Portanto,  o  Município  de  Sousa  deveria  comprovar  o 
pagamento do ascensão funcional pleiteada pelas apeladas como forma de se 
desincumbir de tal ônus.

Segundo os ilustres doutrinadores Nelson Nery Júnior e Rosa 
Maria  de  Andrade  Nery  (in.  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e 
Legislação Extravagante. 10ª ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007, p. 
598):

“6.  Fatos  Extintivos.   São  os  que  tornam   
improcedente o pedido do autor, porque extintivos do 
direito  posto  em  causa.  São  exemplos  de  fatos 
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extintivos  do  pedido  do  autor  o  pagamento,  a 
prescrição,  a  decadência,  a  execução  plena  do 
contrato, a morte do titular de direito personalíssimo 
e  intransmissível,  etc.  Podem  ser  incluídas  nessa 
categoria  todas  as  formas  de  extinção  das 
obrigações,  desde  que  a  extinção  seja  total  (...)” 
(grifos nossos)

Ademais,  não  poderia  ser  exigido  dos  autoras/apeladas  a 
comprovação de um fato negativo – o não pagamento de verba salarial – para 
que  fosse  reconhecido  o  seu  direito.  Caberia  ao  ente  público  municipal 
demonstrar  que, ao contrário  do alegado,  teria  efetuado o pagamento de tal 
verba.

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:

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR. SALÁRIO. ART. 7º 
INCISO VIII E 39 § 3º DA CR/88. CRÉDITO DEVIDO.  
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DO  MUNICÍPIO.  - 
Ausente  a  PROVA de  pagamento  de  salários  com 
base  na  remuneração  integral  como  previsto  
constitucionalmente nos arts. 7º, VIII e 39 § 3º da  
CR/88, a dívida existe e deve ser solvida sob pena  
de enriquecimento ilícito do Poder Público mediante 
jactância  do  prestador  de  serviço  e  afronta  aos 
princípios administrativos anteriormente referidos.

“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 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                 5



Processo nº. 0001987-80.2013.815.0371

que  deveriam ter  sido  pagos.”  (Apelação  Cível  nº  
1.0034.01.000588-1/001(1)  -  Rel.  Des.  Hyparco 
Immesi)

RECURSO ADESIVO:  Maria  de  Fátima  Vieira  dos 
Santos e outra

As demandantes interpuseram recurso adesivo objetivando a 
majoração dos honorários advocatícios, tendo em vista o valor irrisório fixado.

Os  honorários  advocatícios,  devem ser  fixados  de  acordo 
com  a  necessidade  de  se  remunerar  dignamente  o  trabalho  intelectual 
desempenhado pelo causídico. 

Analisando os autos, verifico que os honorários arbitrados na 
sentença  combatida,  de  10% sobre  o  valor  da  causa,  não  condizem com o 
desempenho da atividade advocatícia exercida, tendo em  vista o reduzido valor 
da causa, que é de R$ 839,94 (oitocentos e trinta e nove reais e noventa e 
quatro centavos). Diante deste contexto, necessária a aplicação do art. 20, §4º, 
do CPC.

Art. 20. §4º. 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  eqüitativa  do  juiz,  
atendidas  as  normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do  
parágrafo anterior.

Fechando  o  entendimento,  colacionamos  entendimento  do 
Superior Tribunal de Justiça no mesmo sentido já esposado:

5.    Esta  egrégia  Corte  Superior  já  firmou  o 
entendimento  de  não  ser  possível  a  sua 
modificação  no  âmbito  do  Recurso  Especial,  
pois  estes  normalmente  derivam  da 
ponderação  de  aspectos  fáticos,  insuscetíveis  
de reapreciação em sede de Recurso Especial  
(Súmula 7/STJ),  salvo quando resultarem em 
valores  flagrantemente  irrisórios  ou 
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manifestamente  exorbitantes;  isso  porque,  a 
razoabilidade  e  a  proporcionalidade  devem 
nortear o estabelecimento da verba honorária 
com fundamento no princípio da equidade, de 
maneira  que  o  valor  fixado  represente  uma 
remuneração digna do trabalho do Advogado. 
(STJ,  AgRg  no  REsp  1163447/MG, Rel.  Ministro 
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, 
julgado em 15/12/2011, DJe 08/02/2012).

Assim,  considerando  a  dedicação  do  causídico,  o  zelo  na 
condução  do  processo,  o  respeito  aos  prazos  e  a  complexidade  da  causa, 
entendo que a verba honorária deve ser majorada para R$ 1.000,00 (mil reais 
reais),  valor  suficiente  para  remunerar  condignamente  o  advogado  das 
recorrentes. 

ISTO  POSTO,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO 
APELATÓRIO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO, para reformar a 
sentença guerreada no tocante aos honorários advocatícios, os quais, com base 
no art. 20, §4º do CPC, fixo no valor de   R$ 1.000,00 (mil  reais). Ademais, 
mantenho a decisão nos seu demais termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão a  Excelentíssima Senhora Doutora 
Vanina Nóbrega de Freitas Dias Feitosa, Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 
de novembro de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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