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APELAÇÃO.  REMESSA  NECESSÁRIA.  CONHECIMENTO  DE
OFÍCIO. PREJUDICADO O PEDIDO PARA TAL FIM. AÇÃO DE
COBRANÇA.  CONDENAÇÃO  DA  EDILIDADE  AO
PAGAMENTO  DE  SALÁRIO.  SENTENÇA  PROCEDENTE  EM
PARTE. IRRESIGNAÇÃO. DESCABIMENTO. ART. 333, II,  CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE SE
IMPÕE. PRECEDENTES DA CORTE. SEGUIMENTO NEGADO A
AMBOS OS RECURSOS. CPC, ART. 557, CAPUT, E SÚMULA 285,
DO STJ.

- Em se tratando de litígio em que a Fazenda Pública foi vencida,
com sentença sujeita à liquidação,  necessário o cumprimento do
rito previsto no art. 475, I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil.
Assim, de ofício, examino o litígio devolvido a esta Corte, também,
sob  o  prisma  da  remessa  necessária,  dando  por  prejudicada  a
preliminar ventilada pelo recorrente.

-  Restando  comprovada,  pela  promovente,  a  contratação  para
exercício do cargo de servente, bem como o efetivo desempenho do
trabalho,  cabia  à  Edilidade,  ora  apelante,  provar  os  fatos
impeditivos,  modificativos  ou extintivos  dos direitos  pleiteados,
nos termos do art. 333, II, CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Relatório

Trata-se de apelação manejada pelo  Município  de Salgado de São
Félix  contra decisão que julgou procedente em parte o pedido formulado nos autos da
ação de cobrança proposta por Lucinalva Ferreira Correia em desfavor do ora recorrente.



Na  sentença,  o  d.  magistrado  a  quo  condenou  a  Edilidade  ao
pagamento dos salários referentes aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2007,
bem como julho, agosto, setembro, outubro e dezembro de 2008, excluído o pedido de
FGTS, corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do vencimento de cada crédito, mais
juros  de  mora  à  base  de  0,5% (meio  por  cento)  ao  mês,  a  partir  da  citação,  além de
honorários advocatícios no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais).

O Município, ora apelante, sustenta, em preliminar, que a sentença
está  sujeita  ao  duplo  grau  de  jurisdição  obrigatório,  tendo  em  vista  iliquidez  da
condenação. No mérito, aduz que o recorrido recebeu as apontadas verbas, somente não
tendo feito prova do respectivo pagamento em razão da desorganização do ex-gestor, visto
que  não  encontrou  nos  arquivos  da  edilidade  nenhum  documento  comprobatório  de
pagamento. 

Alegou, ainda, que “é de espantar que alguém trabalhe vários meses
consecutivos  sem receber e  só venha a  pleitear  seus  direitos  muito depois  de ter  sido
supostamente prejudicado”..

Intimado, a recorrido apresentou contrarrazões (fls. 274/276).

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, do
RITJPB c/c o art. 82 do CPC, assim como, do art. 5º, § 1º, da Lei da ACP.

É o relatório. Decido. 

De início, entendo que, em se tratando de litígio em que a Fazenda
Pública foi vencida, com sentença sujeita à liquidação, necessário o cumprimento do rito
previsto no art. 475, I, e seu § 1º, do Código de Processo Civil.

Assim, de ofício, examino o litígio devolvido a esta Corte, também,
sob o prisma da remessa necessária, dando por prejudicada a preliminar ventilada pelo
recorrente.

Analisando  detidamente  os  autos  e  as  razões  recursais,  inobservo
relevância  suficiente  para  desconstituir  os  fatos  alegados  pela  recorrida  e  reformar  a
sentença vergastada.

A promovente,  ao  ajuizar  a  presente  ação,  comprovou,  mediante
Contrato  de  Trabalho,  Certidão  Pis/Pasep  e  contra-cheque,  haver  sido  contratada  pela
Edilidade  ré  aos  03.05.1986  para  exercer  o  cargo  de  “Agente  de  Portaria”,  recebendo
proventos mensais no valor de um salário mínimo nacional (fls. 12).

Destaque-se, por oportuno e pertinente, que a Constituição Federal,
em seu art. 7º, IV, VIII e XVII, garante aos trabalhadores urbanos e rurais o pagamento de



salário não inferior ao mínimo, décimo terceiro salário e férias remuneradas com um terço
a mais que o salário normal.

A municipalidade, ao contestar,  limitou-se a afirmar que as verbas
pleiteadas  haviam  sido  devidamente  quitadas,  sem,  contudo,  apresentar  um  único
documento sequer que pudesse comprovar sua alegação.

Com  efeito,  cabia  à  municipalidade  provar  os  fatos  impeditivos,
modificativos ou extintivos dos direitos pleiteados, assim como dispõe o inciso II do art.
333 do CPC:

“Art. 333. O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor”. (grifo nosso).

Nesse  contexto,  não  há  como  se  repassar  à  servidora,  no  caso,  à
promovente, o ônus de comprovar a falta de pagamento, sendo suficiente demonstrar o
seu vínculo junto ao Município e a efetiva prestação do serviço, o que, como dito, foi feito.

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

Nesse diapasão, não havendo qualquer comprovante de quitação das
verbas pleiteadas, já que a condição de servidor da recorrida ressoa inconteste, impossível
se alterar a sentença objurgada.

Examinando caso  semelhante,  originário  da  mesma comarca,  a  4ª
Câmara Cível desta Corte decidiu:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONDENAÇÃO
DA  EDILIDADE  AO  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS,  13º
PROPORCIONAL,  FÉRIAS  E  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
SENTENÇA  PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
DESCABIMENTO.  ART.  333,  II,  CPC.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  DE  PRIMEIRO  GRAU  QUE  SE  IMPÕE.
DESPROVIMENTO  DO  APELO.  -  Restando  comprovada,  pela
promovente, a contratação para exercício do cargo de servente, bem
como o efetivo  desempenho  do  trabalho,  cabia  à  Edilidade,  ora
apelante, provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos
dos direitos pleiteados, nos termos do art.  333, II, CPC, ônus do



qual não se desincumbiu.1

No mesmo sentido:

“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
anuênios,  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”.2

De outro  lado,  observa-se  que  o  magistrado  obedeceu  a  regra  da
prescrição quinquenal, de forma que, neste ponto, também, não há o que se alterar.

No que se refere aos juros de mora e à correção monetária,  o STJ
firmou  entendimento  de  que  nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  “[...]  o
percentual de 0,5% ao mês, a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da
Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei
9.494/97 [...].3

Por outro lado,  a  correção monetária no período anterior  à Lei  nº
11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período, no caso
o INPC, conforme fixado pelo magistrado.

Expostas  estas  considerações,  bem assim levando em conta  o  que
autoriza o art. 557, caput, do CPC,  a súmula nº 285, do STJ, nego seguimento ao recurso
oficial e à apelação.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
         Juiz Convocado

1 TJPB – AC nº 038.2010.001442-2/001 – Rel. Desembargador João Alves da Silva – 4ª C. Cível – j. 17/11/2011.
2 TJPB - Acórdão do processo nº 03820090004375001 - Órgão (2ª CAMARA CÍVEL) - Relator Marcos Cavalcanti de Albuquerque - j. 

em 26-02-2013
3 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014


