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REMESSA  NECESSÁRIA  DE  OFÍCIO  E  APELAÇÃO 
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. CONTRATO EXCEPCIONAL. 13º SALÁRIO 
E  FÉRIAS.  SUPOSTA  ADIMPLÊNCIA.  AUSÊNCIA  DE 
PROVA.  ART.  333,  II,  CPC.  PROCEDÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DA 
REMESSA E DO APELO.

- Comprovado o vínculo funcional, ainda que resultante de 
contratação excepcional,  e,  por conseguinte,  a  prestação de 
serviços, o pagamento das verbas, inclusive décimos terceiros 
salários  e  férias,  constitui  obrigação  primária  da  entidade 
pública,  primeiro,  por  se  tratarem  de  direitos  sociais 
previstos  na  Constituição,  indisponíveis  por  natureza,  e 
segundo, porque configuraria enriquecimento sem causa em 
favor da Administração Pública.
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-  Não  havendo o  Município  se  desincumbido  do  ônus  de 
comprovar  o  pagamento  dos  vencimentos  cobrados  por 
servidor, ônus este que lhe era afeto nos termos do art. 333, II, 
CPC, a cobrança deve ser julgada procedente. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  estes  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar  provimento  à 
Remessa Necessária e à Apelação.

  
R E L A T Ó R I O

Trata-se de  Remessa Necessária de ofício e Apelação Cível 
combatendo a sentença de fls. 45/46v, que julgou procedentes os pedidos exordiais 
formulados  por  MARIA LOURENÇO MARINHA DA SILVA,  para  condenar  o 
recorrente a pagar à autora o décimo terceiro salário de 2009 proporcionalmente, 
de 2010, 2011 e 2012, além das férias acrescidas de 1/3 (um terço) referentes ao 
período  aquisitivo  de  2009/2010,  2010/2011,  2011/2012  e  2012/2013,  este 
proporcionalmente.

A autora  ingressou  com AÇÃO DE COBRANÇA contra  o 
MUNICÍPIO DE ALAGOA GRANDE, afirmando que fora contratada para o cargo 
de auxiliar de odontologia,  iniciando seus trabalhos em 02 de junho de 2009 e 
finalizando-os  em dezembro  de  2012.  Afirma  que  o  Município  não  lhe  pagou 
décimos terceiros salários dos períodos de 2009 (proporcional), 2010, 2011 e 2012, 
além de férias acrescidas de 1/3 (um terço) dos períodos de 2009/2010, 2010/2011, 
2011/2012, e proporcional de 2012/2013.

Nas  razões  do  apelo  (fls.  47/52),  o  Município  alega  que  a 
autora  não  demonstrou  seus  fatos  constitutivos,  e  que  as  fichas  financeiras 
juntadas (fls. 33/35), comprovam que todas as verbas cobradas foram devidamente 
quitadas, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso e improcedência dos 
pedidos iniciais.
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Não houve contrarrazões, fls. 55.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito (fls. 60/61).

É o relatório. 

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora.

Inicialmente, tenho que, a par de o magistrado sentenciante 
não ter enviado os autos em Remessa Necessária,  analiso a matéria devolvida a 
esta instância recursal também sob essa ótica, porquanto deve ser ressaltado que a 
sentença é ilíquida, não sendo caso de incidência da exceção prevista no § 2º do 
art.475  do  CPC,  que  torna  dispensável  o  reexame  tão  somente  quando  a 
condenação for de valor certo e não exceder 60 (sessenta) salários mínimos.

Cabível  e  tempestivo,  conheço  do  recurso  apelatório, 
presentes que se encontram os pressupostos de admissibilidade.

Sem preliminares ou questões prejudiciais suscitadas, passo à 
análise do mérito. 

A sentença não merece reparos, em que pese todo o esforço 
do  recorrente  para  a  sua  reforma.  É  que  o  caso  tem seu  deslinde  através  da 
aferição do ônus da prova e, quanto a ela, a Edilidade não se desincumbiu.

É  incontroverso  que  a  apelada  foi  servidora  pública 
municipal  (fls.  09/18),  mesmo  porque  o  Município  não  contradiz  essa 
circunstância.  No  entanto,  a  Edilidade  não  quitou  as  parcelas  remuneratórias 
descritas  na  inicial,  premissa  constatada  pela  total  ausência  de  prova  dos 
pagamentos.

Na espécie em exame, não existem recibos de quitação e nem 
outras evidências e circunstâncias fáticas que possam ser suficientes a provar que 
o devedor se desobrigou do pagamento. As fichas financeiras de fls.  33/35 não 
servem como meio de prova idôneo, pois nelas não se verifica a assinatura da 
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beneficiada e, ademais, estão preenchidas manualmente, sem qualquer segurança 
acerca da sua veracidade e da época de sua confecção.

Comprovado  o  vínculo  funcional,  ainda  que  resultante  de 
contratação excepcional, e, por conseguinte, a prestação de serviços, o pagamento 
das verbas, inclusive décimo terceiro salário e férias, constitui obrigação primária 
da  entidade pública,  primeiro,  por se  tratarem de direitos  sociais  previstos  na 
Constituição,  indisponíveis  por  natureza,  e  segundo,  porque  configuraria 
enriquecimento sem causa em favor da Administração Pública.

O  Município  de  Alagoa  Grande  não  se  desincumbiu  de 
comprovar  a  quitação  das  verbas  pleiteadas  no  interregno  mencionado,  nos 
termos do disposto no art. 333, II, do CPC, por se tratar de alegação que, ao menos 
em tese, teria o condão de extinguir o direito invocado na exordial.

Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  À 
REMESSA NECESSÁRIA E AO APELO.

                                     É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada   Cível  do Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba  realizada  no  dia  23  de 
setembro  de  2014,  conforme  certidão  de  julgamento  de  f.  70.  Participaram do 
julgamento ,  além desta  Relatora,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo Vital  de  Almeida,  Juiz 
convocado para substituir  o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides,  o 
Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco 
Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor  de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa- PB, 24 de setembro de 
2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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