
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA SILVA

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL N. 0000469-39.2010.815.0281
ORIGEM                  : Comarca de Pilar
RELATOR      : Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE    : Município de Pilar (Adv. Caio Graco Coutinho Sousa)
APELADA     : Maria da Conceição da Costa Silva (Adv. Vamberto Teixeira Batista)

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PAGAMENTO  DE  SALÁRIO  ATRASADO  E  DÉCIMO
TERCEIRO.  ÔNUS  DA  PROVA.  INCUMBÊNCIA  DO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  CPC.
RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

- É dever do Município efetuar o pagamento dos salários dos seus
servidores, sob pena de enriquecimento indevido da edilidade, em
detrimento do esforço e trabalho dos agentes. - Não comprovado o
pagamento da verba reclamada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o
autor faz jus a seu recebimento.

Relatório.

Trata-se  de  apelação  interposta  contra  sentença  que  julgou
procedente o pedido formulado na ação de cobrança ajuizada por Maria da Conceição da
Costa Silva em desfavor do Município de Pilar.

Na  decisão,  o  magistrado  condenou  o  réu  ao  pagamento  dos
vencimentos relativos aos meses novembro, dezembro e 13º salário de 2008, totalizando R$
1.710,16 (mil setecentos e dez reais e dezesseis centavos).

Inconformado, recorre o Município atacando, exclusivamente, que a
parte autora não conseguiu se desincumbir do ônus da prova, no sentido de demonstrar o
não  pagamento  da  dívida.  Ao  final,  pede  o  provimento  do  recurso  para  julgar
improcedente o pedido.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento da apelação.



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 que importa relatar, decido.

De início, registre-se que por tratar-se de condenação certa, inferior a
60 (sessenta salários mínimos), desnecessário exame do feito como remessa oficial, como
bem registrou o magistrado.

 Compulsando-se os autos, observa-se que embora alegue que a parte
autora  não  comprovou  o  não  recebimento  das  verbas  pleiteadas,  o  réu  deixou  de
apresentar os comprovantes de pagamento respectivos.

Por tal motivo, penso que a edilidade/apelante não se desincumbiu
do ônus de trazer provas que viessem a rechaçar o direito do apelado, descumprindo,
assim, o contido no  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.”

Esse  é  o  mesmo  entendimento  da  jurisprudência  desta  Corte,
vejamos:

“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.”3

Ainda,  sobre  a  distribuição  do  ônus  da  prova,  leciona  Humberto
Theodoro Júnior, que: 

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da parte, assume especial relevância a questão pertinente ao ônus
da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida da parte
para que a verdade dos fatos por ela arroladas seja admitida pelo
juiz. Não há um dever de provar, nem à parte contrária assiste o
direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de
modo  que  o  litigante  assume  o  risco  de  perder  a  causa  se  não
provar os fatos alegados e do qual depende a existência do direito
subjetivo que pretende resguardar através da tutela jurisdicional.
Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é

3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.



o mesmo que fato inexistente.”4

É  imperioso  ressaltar,  ainda,  que  o  recebimento  da  retribuição
pecuniária  pelo  trabalho  prestado  à  Administração  configura  direito  dos  servidores
assegurado constitucionalmente (art. 7.º), tendo em vista que não se admite a prestação de
serviço gratuito.

Outrossim,  o  não  pagamento  das  verbas  remuneratórias  devidas
configurar-se-ia locupletamento ilícito por parte da Administração Pública,  sendo certo
que o servidor público,  como todo trabalhador,  tem direitos  assegurados,  entre eles  a
garantia da remuneração devida.

Isto posto, havendo força de trabalho despendida, nada mais justo
que  compensá-la  com  a  retribuição  pecuniária  equivalente,  por  ser  o  direito  à
contraprestação tutelado constitucionalmente, bem como demais vantagens autorizadas
por lei. Assim, entendo acertada a decisão a quo que determinou o pagamento da verbas
indicadas na inicial. Neste particular, transcrevo julgado desta Corte de Justiça:

“ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  Retenção  Salarial  de  Servidor
Público  Municipal  décimo  terceiro  salário  e  férias.  Prestações
devidas.  Procedência  parcial  do  pedido.  Apelação.  Alegação  de
pagamento  das  verbas.  Ausência  de  provas.  Precedentes
jurisprudenciais  deste  Tribunal.  Recurso  Desprovido.  Revela-se
ilegal  a  retenção,  pelo  Município.  de  valores  relativos  aos
vencimentos de seus servidores públicos.”5 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  CARGO  EM  COMISSÃO.  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS  ATRASADOS,  13º  SALÁRIO  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO  PARCIAL.   INCUMBÊNCIA  DO  MUNICÍPIO.
ART. 333, II, DO CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º-A, CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. É dever do Município
efetuar o pagamento dos salários dos seus servidores, sob pena de
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento do esforço e
trabalho  dos  agentes.  Comprovado,  em  parte,  o  pagamento  das
verbas fixadas na sentença, impositiva a reforma da sentença nos
pontos indicados.1 

“REMESSA  OFICIAL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.
COBRANÇA  DE  SALÁRIO  RETIDO.  VERBA  DE  CARÁTER
ATUAL.VIA PROCESSUAL ADEQUADA.  INAPLICABILIDADE

4 in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421.
5 TJPB – AC 02120050011762001 – Rel. Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira – Julgamento:18/08/2009
1 TJPB – ROAC nº 037.2009.000476-5/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – Decisão Monocrática – 28/06/2011.



DAS  SÚMULAS  269  E  271  DO  STF.  PAGAMENTO  QUE  SE
IMPÕE. DEVER DA ADMINISTRAÇÃO. DESPROVIMENTO. É
cediço o posicionamento no sentido da vedação ao enriquecimento
ilícito,  do  qual  decorre  o  dever  da  Administração  Pública  em
remunerar devidamente seus servidores pelo serviço efetivamente
prestado.  Posicionamento  contrário  levaria  a  chancela  do
locupletamento  indevido  do  poder  público,  diante  da
impossibilidade de conduzir a parte ao status quo ante, uma vez
que houve a dispensa de energia ao executar tarefas laborais, cuja
contraprestação só se efetiva por meio da remuneração estabelecida
em lei. É devido o pagamento da verba de salário retido através de
Mandado  de  Segurança,  quando  a  ação  não  se  presta  a  cobrar
salário  pretérito,  mas  sim  para  coibir  ato  ilegal  da  autoridade
coatora na retenção de salários atuais”.2

Diante  do  exposto,  bem  assim  considerando  tratar-se  de  matéria
pacífica na Corte, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 25 de setembro de 2014

      Miguel de Britto Lyra Filho
              Juiz Convocado
                

2 TJPB – RO n.º 037.2007.005377-4/ 001 – Rel. Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti –2ª C. Cível -  DJ 30/07/2009.


