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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0000221-20.2011.815.0061.

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante:  Município  de  Araruna-PB  representado  por  seu  Prefeito 
constitucional

Apelada: Francisca Simone Moreira de Araújo – Adv. Antonio Teotonio de 
Assunção

EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  VERBA 
SALARIAL  (RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA). 
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL: 
PRESTADORA  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE 
ESTABILIDADE.  EXONERAÇÃO.  SENTENÇA: 
PEDIDOS  PARCIALMENTE  PROCEDENTES. 
APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR: 
INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL. 
REJEIÇÃO. COBRANÇA DE DIREITOS SOCIAIS 
ASSEGURADOS  PELA  CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS 
DEVIDAS  E  NÃO  PAGAS.  SALÁRIO  DE 
DEZEMBRO  DE  2009  RETIDO:  PAGAMENTO 
NÃO  DEMONSTRADO  PELA  EDILIDADE. 
SALÁRIOS PAGOS COM  VALOR INFERIOR AO 
MÍNIMO.  ILEGALIDADE.  PAGAMENTO  DAS 
DIFERENÇAS.   MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO.

- Cabe ao Estado ou 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 autor.
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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.

RELATÓRIO

Trata-se de  Apelação Cível (fls. 91/95) interposta pelo 
Município de Araruna-PB em face de sentença (fls. 81/83) oriunda do Juízo 
da Comarca de Araruna-PB que, nos autos de uma Ação de Cobrança de 
Verba  Salarial  (Reclamação Trabalhista)  interposta por  Francisca 
Simone Moreira de Araújo, ora Apelada, julgou procedente em parte o 
pedido da Autora. 

Do histórico do fato descrito na inicial (fls. 03/05) do 
processo, a Autora ajuizou a demanda alegando ser prestadora de serviço, 
contratada  sem  concurso  público,  exercendo  o  cargo  de  Monitora  de 
Creche e que a Edilidade não teria feito o pagamento do salário referente 
ao mês de dezembro de 2009, como também requereu o pagamento da 
diferença de salário que não lhe foi pago, tendo em vista que o Município 
apelante lhe pagava salário inferior ao mínimo legal.

Na  Sentença  (fls.  81/83),  o  Magistrado  condenou  a 
Edilidade  a  pagar  à  Autora  a  diferença  salarial  entre  a  remuneração 
efetivamente  recebida  no  período  de  24/04/2005  até  22/12/2009  e  o 
salário  mínimo do  referido  interregno  bem como o  salário  do  mês  de 
dezembro de 2009.

Irresignado, o Município apelante levantou a preliminar 
de incompetência absoluta da Justiça Comum em razão da matéria. No 
mérito,  defende a nulidade contratual,  em razão da Autora não ter  se 
submetido  à  prévia  aprovação  em  concurso  público,  motivo  pelo  qual 
pugna pela reforma da decisão.

 Contrarrazões recursais oferecidas às fls. 101/105. 
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A Procuradoria de Justiça manifestou-se (fls. 130/133), 
opinando pela regular tramitação do recurso sem manifestação de mérito.

É o relatório.

V O T O

PRELIMINAR:  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA 
ESTADUAL

O Município  apelante alega em suas  razões recursais 
que  a  relação  jurídica  travada  nos  autos  é  tipicamente  de  cunho 
trabalhista, que pleiteia direitos assegurados pela Consolidação das Leis 
Trabalhistas (CLT), devendo portanto ser julgado pela Justiça trabalhista.

Sobre  isso,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça 
sumulou o seguinte entendimento:

Súmula 137: Compete à Justiça Comum Estadual  
processar  e  julgar  ação  de  servidor  público 
municipal,  pleiteando  direitos  relativos  a  vínculo 
estatutário.

Como no caso em comento,  a  relação jurídica  se dá 
entre  uma  servidora  municipal  que  pleiteia  seus  direitos  contra  a 
respectiva  Edilidade,  entendemos  que  o  feito  deve  ser  processado  e 
julgado pelo Juízo de Direito da Justiça Comum. 

Neste sentido:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL. REFORMA CONSTITUCIONAL. EMENDA 
45/2004.  ARTIGO  114,  INCISO  I  DA  CF/88. 
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  CONFLITO  CONHECIDO 
PARA DECLARAR COMPETENTE A JUSTIÇA COMUM. 
A definição da competência ratione materiae deve 
ser feita de forma prévia, antes de qualquer outro 
juízo  sobre  a  demanda,  devendo  levar  em 
consideração  a  causa  de  pedir  e  o  pedido 
apresentados na petição inicial e não em face de 
eventual  procedência  ou  improcedência  da 
legitimidade das partes ou de qualquer outro juízo 
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sobre  a  causa.  Precedente.  No caso,  é  de  ser 
reconhecida a competência do Juízo Comum 
Estadual, na medida em que a Autora postula 
direitos  relativos  ao  regime  estatutário 
estabelecidos pela Lei  Municipal instituidora 
do vínculo  jurídico-administrativo  entre  a 
Administração e seus servidores, sendo certo 
que  a  Autora  foi  admitida  nos  quadros  da 
Municipalidade em data anterior à instituição 
do  regime  jurídico  único. Segundo 
entendimento sufragado na Súmula nº 137 do STJ, 
“Compete  à  Justiça  Comum  Estadual 
processar  e  julgar  ação de servidor  público 
municipal,  pleiteando  direitos  relativos  a 
vínculo  estatutário.” O  Supremo  Tribunal 
Federal  suspendeu toda e qualquer interpretação 
dada  ao  inciso  I  do  artigo  114  da  Constituição 
Federal, na redação dada pela EC nº 45/2004 que 
inclua  na  competência  da  Justiça  do  Trabalho  o 
exame de causas que entre o Poder Público e seus 
servidores a ele vinculados por típica relação da 
ordem  estatutária  ou  de  caráter  jurídico-
administrativo. Conflito conhecido para declarar a 
competência do Juízo de Direito de Umbuzeiro-PB 
(CC 100.671/PB, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira 
Seção, julgado em 10/12/2008, DJE 02/02/2009).

Desta feita, rejeito tal preliminar.

MÉRITO

Depreende-se que o cerne da questão está adstrito ao 
vínculo  jurídico-administrativo  existente  entre  a  Autora,  prestadora  de 
serviço, e o Município apelante.

Vê-se que a petição inicial veio instruída com cópias de 
recibos de pagamentos (fls.  09/14) fornecidos pela Edilidade à Autora, 
comprovando a relação jurídica institucional havida entre ambas.
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Por seu turno, o Município de Araruna-PB, ora Apelante, 
não contestou as alegações da Autora, tendo em vista que, não juntou aos 
autos documentação comprobatória do pagamento reclamado pela Autora, 
ou seja, o recibo de pagamento referente ao mês de dezembro de 2009.

Com  efeito,  caberia  à  Edilidade  apresentar  provas 
capazes de refutar o direito da Autora, tendo em vista que cabe ao réu o 
ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintitvo 
do direito do Autor, conforme disciplina o Código de Processo Civil:

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.

Neste  sentido,  a  jurisprudência  deste  Tribunal  de 
Justiça pacificou o entendimento de que, em se tratando de documentos 
correspondentes ao pagamento de servidor, cabe ao Estado ou Município 
demonstrar que houve a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou então, 
fazer prova de que o servidor não faz jus ao direito reclamado, porquanto 
lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.

Sendo assim:

REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE 
COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE.  PEDIDO  DE 
PAGAMENTO  DE  VERBAS  SALARIAIS. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  TERÇO DE 
FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  Pagamento  devido  no 
período não comprovado pela edilidade (art. 333, 
II,  do  CPC).  Manutenção  da  sentença. 
Desprovimento  da  remessa.  Cabe  ao 
empregador o ônus de provar a ocorrência de 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo que 
afaste  o  direito  do  empregado  ao 
recebimento de 1/3 de férias e 13º salário. 
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Portanto, impõe-se o pagamento do período 
em  que  a  edilidade  não  comprovou  sua 
quitação. (TJPB;  ROf  107.2010.000825-2/001; 
Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Márcio Murilo da 
Cunha Ramos; DJPB 31/01/2012; Pág. 8)

APELAÇÃO  CÍVEL  NA  AÇÃO  DE  COBRANÇA 
-SALÁRIOS E DÉCIMOS TERCEIROS NÃO PAGOS -
PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO  -  IRRESIGNAÇÃO 
-NULIDADE  POR  AUSÊNCIA  DE  INTERVENÇÃO 
MINISTERIAL -  DESNECESSIDADE - PRELIMINAR 
REJEITADA  -  PAGAMENTO  DAS  VERBAS 
SALARIAIS -NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO 
MUNICÍPIO -INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO 
CIC -DESPROVIMENTO D0 RECURSO. -  É  cediço 
que a intervenção ministerial se limita aos casos 
em que haja evidente interesse público, restando 
desnecessária a manifestação na hipótese em ter, 
em  que  o  interesse  do  Estado  é  meramente 
patrimonial,  não  se  confundindo,  pois,  com  o 
interesse  público.  -  Demonstrada  a  efetiva 
prestação  de  serviços  pelo  autor,  cabe  ao 
empregador Município de Igaracy o ônus de 
provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo, 
modificativo ou extintivo que afaste o direito 
do  empregado  ao  recebimento  das  verbas 
salariais pleiteadas. TJPB - Acórdão do processo 
nº  02620050012413001  -  Órgão  (3ª  Câmara 
Cível) - Relator DES. MARCIO MURILO DA CUNHA 
RAMOS - j. em 06/04/2010

Em relação à alegação da Edilidade de que a Autora 
trabalhava apenas quatro horas diárias, recebendo remuneração do salário 
mínimo hora, não há o que se discutir sobre o tema.

É cediço que o Art. 70 , IV, da Constituição Federal de 
1988, assegura a todos os trabalhadores, urbanos e rurais,  um salário 
mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas 
necessidades vitais básicas e às de sua família, bem assim garante salário, 
nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável 
(Art. 70, VII, da CF). 
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Tais direitos foram estendidos aos servidores públicos, 
por intermédio da Emenda Constitucional no 19, que acrescentou o §30 ao 
Art. 39, da CF, que assim dispõe: 

“Aplica-se  aos  servidores  ocupantes  de  cargo 
público o disposto no art. 70, IV, VII, VIII, IX, XII,  
XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, 
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados 
de admissão quando a natureza do cargo o exigir.” 

Nessa  ordem,  a  Constituição  Federal  garante  aos 
servidores  públicos  o  direito  de  receberem  seus  vencimentos  nunca 
inferiores  ao  salário  mínimo.  Entretanto,  esse  direito  deve  ser 
compreendido, tendo em vista o total dos vencimentos, e não apenas ao 
vencimento-base dos servidores públicos. 

Dos  recibos  de  pagamento  juntados  aos  autos  pela 
Autora (fls. 13/14), extrai-se que, de fato, a mesma recebia a título de 
vencimento, salário inferior ao mínimo, o que justifica a decisão do Juízo a 
quo pelo pagamento da diferença salarial não repassada pela Edilidade.

Nessa ordem, decidiu de forma correta, a Magistrada a 
quo condenando o Município apelante ao pagamento da diferença salarial 
entre a remuneração efetivamente recebida no período estabelecido na 
sentença  e  o  salário  mínimo  do  referido  interregno,  vez  que  nosso 
ordenamento jurídico  não admite remuneração em patamar  inferior  ao 
salário mínimo legal.

Além  disso,  foi  justa  a  condenação  da  Edilidade 
apelante ao pagamento do vencimento da Autora referente ao mês de 
dezembro  de  2009,  porquanto  cabia  ao  Município  comprovar  que  não 
houve a prestação do serviço ou que efetuou os pagamentos, visto que 
detém o controle de arquivamento da documentação relativa à relação de 
trabalho. 

Outro caminho não há a não ser o desprovimento do 
recurso.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO para 
manter a sentença vergastada incólume.
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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 o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

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