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APELAÇÃO  E  REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.
PAGAMENTO  DE  13º  SALÁRIO  E  FÉRIAS.  RETENÇÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO. ÔNUS DO MUNICÍPIO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PRECEDENTES  DO  STJ  E
DESTA  CORTE.  SEGUIMENTO  NEGADO  AOS  RECURSOS.
CPC, ART. 557, CAPUT, E SÚMULA 253, DO STJ.

“Configura-se  enriquecimento  ilícito  a  retenção  de  salários  por
parte  do  Município,  sendo  este  ato  ilegal  e  violador  de  direito
líquido e certo.  - A edilidade municipal é a detentora do controle
dos  documentos  públicos,  sendo seu  dever  comprovar  o  efetivo
pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao
servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato”.1 

 STJ - Súmula 253 - O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a
decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 

Relatório

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
parcialmente  procedentes  os  pedidos  formulados  na  ação  de  cobrança  proposta  por
Osvaldo Francisco de Santana em desfavor do Município de Alagoa Grande.

Na sentença, o magistrado afastou a possibilidade de pagamento de
Adicional  de Periculosidade,  Adicional  Noturno e  Horas Extras.  No mais,  condenou o
município  a  pagar  13º  salário,  referente  ao  período  entre  2007  e  2012,  mais  o  terço
constitucional de férias, no mesmo intervalo.

Inconformado,  o  Município  recorre  aduzindo  que  as  fichas
1 TJPB – ROAC 008.2005.000410-3/001 – Rel. Juiz convocado Carlos Neves da Franca Neto – DJ 10/10/2008



funcionais  demonstram o pagamento das  verbas  pleiteadas,  de  maneira  que caberia  a
autora provar o contrário,  nos termos do art.  333, I,  do CPC. Defende a presunção de
veracidade das fichas funcionais, para, ao final, pedir o provimento do recurso, a fim de
julgar improcedentes os pedidos.

Intimado  para  apresentar  contrarrazões,  o  autor  deixou  passar  o
prazo sem resposta.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.

É o relato do que revela essencial. Decido.

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

Anote-se,  ademais,  que  inaplicável  o  disposto  no  §  2º  do  artigo
citado, pois, conforme jurisprudência emanada da Corte Superior, “as sentenças ilíquidas
desfavoráveis à União, ao Estados, ao Distrito Federal, aos Municípios e às respectivas
autarquias  e  fundações  de  direito  público  estão  sujeitas  ao  reexame  necessário.  A
exceção contida no art. 475, § 2º, do CPC não se aplica às hipóteses de pedido genérico e
ilíquido, pois esse dispositivo pressupõe uma sentença condenatória 'de valor certo não
excedente a 60 (sessenta) salários mínimos'.” 2

De ofício, examino o litígio, também, à luz da remessa necessária.

No que se refere às férias e 13º salários, é cediço que constitui direito
líquido e certo de todo servidor público a percepção de salário pelo exercício do cargo
desempenhado,  décimo terceiro  nos  termos  do  artigo  7°,  VIII,  XVII,  da  Carta  Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. 

Nesta senda, demonstrando o autor seu vínculo com o Município,
portanto, faz jus a receber pelo trabalho realizado, salientando-se que se trata de verba de
natureza alimentar, pois a remuneração dos funcionários públicos destina-se a assegurar-
lhes a satisfação de suas necessidades vitais básicas, de modo que nenhuma dificuldade
orçamentária justificaria o inadimplemento de tais pagamentos.

A esse respeito, pois, examinando-se o escorço probatório produzido
pelo Município demandado, constata-se, facilmente, que não lhe assiste razão, porquanto
quedou-se  inerte  quanto  à  demonstração  do  pagamento  das  verbas  constantes  na
condenação, de modo que a sentença guerreada deve ser mantida.

Ora, tal é o que ocorre uma vez que, em casos como o dos autos, o
ônus da prova quanto ao direito a eventual pagamento a servidor público é do Município

2 STJ - EREsp 699.545/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi – Corte Especial – j. 15/12/2010, - DJe 10/02/2011.



recorrente, por constituir fato extintivo do direito do autor, conforme previsão expressa do
art. 333, II, do CPC.

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

É  ônus  do  Município  provar  a  ocorrência  de  fato  impeditivo,
modificativo  ou  extintivo  que  afaste  o  direito  do  servidor  ao
recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas em que for
vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados consoante
apreciação  equitativa  do  juiz.  Assim,  tendo  o  juízo  monocrático
seguido as balizas legais, não há o que se alterar. Estando a matéria
pacificada por jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça,
impõe-se a negação do seguimento de recurso, nos termos do caput
do art.  557 do CPC. (TJPB -  AC 052.2007.000931-2/001 – Rel.  Juiz
convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009).

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  ILEGALIDADE.  DIREITO
ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE. ÔNUS DA PROVA
QUE  INCUMBE  À  EDILIDADE  MUNICIPAL.  1/3  DE  FÉRIAS
NÃO GOZADAS. PAGAMENTO DEVIDO. DESPROVIMENTO. -
Configura-se enriquecimento ilícito a retenção de salários por parte
do Município, sendo este ato ilegal e violador de direito líquido e
certo.  -  A  edilidade  municipal  é  a  detentora  do  controle  dos
documentos  públicos,  sendo  seu  dever  comprovar  o  efetivo
pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao
servidor é impossível fazer a prova negativa de tal fato. (TJPB –
ROAC 008.2005.000410-3/001 – Rel. Juiz convocado Carlos Neves da
Franca Neto – DJ 10/10/2008).

[...] Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa
fato extintivo de direito,  compete ao empregador produzir  prova
capaz de elidir  a presunção de veracidade existente em favor do
trabalhador.  (TJPB,  051.2006.000439-0/001,  Rel.  Arnóbio  Alves
Teodósio, 29/02/2008).

Corroborando  tal  entendimento,  outrossim,  afigura-se  bastante
apropriada a seguinte lição de Nelson Nery Júnior, para quem: 

O ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo ao
juiz, quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário
àquele que tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu3.

3 Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:



Sob tal prisma, trasladando-se tal entendimento ao caso dos autos,
verifica-se que o Poder Público recorrente, enquanto detentor da ficha financeira de seus
servidores, não desincumbira-se deste onus probandi. É que embora apontem o pagamento
dos referidos meses, foram confeccionadas à mão, contendo várias rasuras, inclusive nas
rubricas  ora  reclamadas.  Neste  cenário,  e  considerando  ainda  que  não  consta  no
documento a assinatura do servidor, entendo inservíveis tais documentos.

Desse  modo,  o  Município  não  se  incumbiu  do  ônus  que  lhe  era
imposto, nos termos do art. 333, II, do CPC, que verbera: 

“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.”

Desta forma, levando em conta a jurisprudência do Plenário do STF,
o disposto na Súmula nº 2534, do STJ, e os termos do art. 557, caput, do Código de Processo
Civil,  nego seguimento à apelação e à remessa oficial, mantendo na íntegra a sentença
atacada.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014.

       Miguel de Britto Lyra Filho
                Juiz Convocado      

4 Súmula 253 - O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o reexame necessário. 


