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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  SUMÁRIA  DE 
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  ADICIONAL 
NOTURNO.  PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 
IRRESIGNAÇÃO. RETENÇÃO DE VERBAS PELA 
EDILIDADE. IMPOSSIBILIDADE.  INTELIGÊNCIA 
DO  ART.  333,  INCISO  “II”,  DO  CPC. NEGADO 
SEGUIMENTO AO RECURSO.

- É direito líquido e certo de todo servidor 
público, ativo ou inativo, perceber seus proventos 
pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos 
dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta Magna, 
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de 
retenção injustificada. 

- A Administração Pública tem o dever de 
pagar pelos serviços prestados pelo servidor, porque 
restou comprovada a relação laboral entre as partes.

Vistos, etc

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, esta  interposta pelo Município de 
Juru contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Água 

Branca  que,  nos  autos  da  Ação  Sumária  de  Cobrança  ajuizada  por  Nerci 
Pereira Lima Gama em face do Apelante, julgou parcialmente procedente o 

pedido inicial (fls. 24/29), condenando a Edilidade ao pagamento da diferença 

do adicional noturno, referente ao período de setembro de 2008 a agosto de 

2013, totalizando R$ 8.069.35 (oito mil e sessenta e nove reais e trinta e cinco 
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centavos), acrescidos de juros e correção monetária.

Inconformado,  o  Município  de  Juru  apelou  (fls.  30/36), 

alegando,   preliminarmente,  falta  de  interesse  de agir,  e,  no  mérito,  que a 

Autora não demonstrou adequadamente os pedidos alegados na inicial, tendo 

em vista  a ausência de  provas acerca dos fatos constitutivos do direito  da 

promovente, consoante o disposto no art. 333, I, do Código de Processo Civil. 

Ao final, pugna pela reforma da sentença hostilizada. 

O Apelado, em suas contrarrazões (fls. 39/43), refutou todas as 

alegações do Apelo, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Instada a se pronunciar a Procuradoria de Justiça, às fls. 51/54, 

apresentou parecer pelo prosseguimento do recurso, rejeitando a preliminar, e 

não se manifestando quanto ao mérito.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR

Inicialmente, o Apelante destaca, como preliminar, a ausência 

de interesse de agir da Promovente em ajuizar a presente Ação de Cobrança, 

considerando que o  pleito  em questão já  teria  sido objeto do  Mandado de 

Segurança nº  094.2006.000.440-8, impetrado pelo sindicato da categoria.

Sendo assim, aduz que não há necessidade de ajuizar nova 

Ação  para  ratificar  aquilo  que  já  havia  sido  assegurado  no  Mandado 

supracitado,  devendo  a  Postulante  se  valer  somente  da  via  executória, 

faltando-lhe interesse de agir para a propositura da presente demanda.

Entretanto, ao realizar consulta ao banco de dados do Tribunal 

de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  é  possível  verificar  que  o  Mandado  de 

Segurança em questão fora impetrado pelo Sindicato dos Servidores Públicos 
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Municipais de Juru – SINDSERJ, buscando, assim, um interesse coletivo dos 

servidores daquele Município. 

Nesta senda, resta claro que as demandas descritas nos autos 

não são idênticas, bem como é inegável a existência do interesse de agir da 

Parte Demandante, posto que o Mandado de Segurança não é meio adequado 

para pleitear a verba salarial pretendida pela Autora. 

Isto posto, resta configurada a imprescindibilidade de realizar a 

cobrança dos valores de adicional de insalubridade não pagos à Apelada, pois, 

inobstante  o  direito  tenha  sido  reconhecido  em  sede  de  Mandado  de 

Segurança, o procedimento adequado para pleitear os valores em questão é, 

de fato, a Ação de Cobrança, vez que o writ não possui o requisito de liquidez 

necessária

Nesse  sentido,  é  importante  o  entendimento  sumulado  do 

Supremo Tribunal Federal, que já editou as Súmulas nº 269 e 271, no mesmo 

sentido: 

Súmula  269  -  O  mandado  de  segurança  não  é 
substitutivo de ação de cobrança.

Súmula 271 - Concessão de mandado de segurança não  
produz  efeitos  patrimoniais  em  relação  a  período  
pretérito,  os  quais  devem  ser  reclamados  
administrativamente ou pela via judicial própria.

Esse é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO  CÍVEL.  MANDADO  DE  SEGURANÇA. 
LICITAÇÃO.  PRETENSÃO  DE  RECEBIMENTO  DAS 
FATURAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA 
DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  APLICAÇÃO  DA 
SÚMULA  269  DO  STF.  Inviável  a  utilização  do 
mandado de segurança com o fito de recebimento de 
valores  retidos  decorrentes  da  execução  de  obra 
executada  em  razão  de  procedimento  licitatório, 
considerando a aplicação da Súmula nº 269 do STF. 
Outrossim,  os  motivos  que  levaram  ao  aparente  não 
pagamento das faturas dependem de dilação probatória, 
circunstância  vedada  pela  via  estreita  do  mandado  de 
segurança.  RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 
(Apelação  Cível  Nº  70044658722,  Vigésima  Segunda 
Câmara  Cível,  Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator: 
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Adriana da Silva Ribeiro, Julgado em 11/09/2014) (TJ-RS 
, Relator: Adriana da Silva Ribeiro, Data de Julgamento: 
11/09/2014, Vigésima Segunda Câmara Cível)

E:

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  GRATIFICAÇÃO  DE 
TITULAÇÃO. RECURSO HIERÁRQUICO. SECRETÁRIO 
DE FAZENDA. AUTORIDADE COATORA. VANTAGENS 
PECUNIÁRIAS. PERÍODO PRETÉRITO. PRESTAÇÕES 
VENCIDAS  A  PARTIR  DO  AJUIZAMENTO.  I  -  O 
SECRETÁRIO DE ESTADO É AUTORIDADE COATORA, 
POIS  O  ATO  IMPUGNADO  É  O  JULGAMENTO  DE 
RECURSO  HIERÁRQUICO,  REALIZADO 
PESSOALMENTE  PELA  AUTORIDADE  MÁXIMA  DA 
SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. II 
- O ART. 14, § 4º, DA LEI 12.016/09 ESTABELECE QUE 
SOMENTE  É  CABÍVEL,  NA  VIA  MANDAMENTAL,  O 
PAGAMENTO  DE  VANTAGENS  PECUNIÁRIAS 
RELATIVAS  ÀS  PRESTAÇÕES  VENCIDAS  A PARTIR 
DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.  III  -  CONSIDERANDO, 
NOS TERMOS DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF, QUE 
O  MANDADO  DE  SEGURANÇA  NÃO  SUBSTITUI 
AÇÃO  DE  COBRANÇA,  TAMPOUCO  PRODUZ 
EFEITOS  PATRIMONIAIS EM  RELAÇÃO  A PERÍODO 
PRETÉRITO,  É  MANIFESTAMENTE  INADEQUADA  A 
VIA  ELEITA.  IV  -  SEGURANÇA  DENEGADA  SEM 
RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DE ACORDO COM O ART. 
6º,  §  5º,  DA  LEI  12.016/09.  (TJ-DF  -  MSG: 
20130020195703  DF  0020466-92.2013.8.07.0000, 
Relator:  VERA  ANDRIGHI,  Data  de  Julgamento: 
12/11/2013,  Conselho  Especial,  Data  de  Publicação: 
Publicado no DJE : 27/11/2013 . Pág.: 41)

MÉRITO

A reclamação da Municipalidade diz respeito à modificação da 

sentença que a condenou ao pagamento do adicional noturno correspondente 

ao período  de  setembro de 2008 a agosto  de 2013,  acrescidos de juros e 

correção monetária.

Compulsando os autos, entendo que resta incontroverso que a 

Promovente faz jus ao adicional noturno, eis que, ao analisar os documentos 

de fls. 10/12, é possível constatar que a mesma trabalha em regime de plantão, 

comprovando, assim, seu labor em período noturno. É direito líquido e certo de 

todo servidor público, ativo ou inativo, perceber seus proventos pelo exercício 

do cargo desempenhado, nos termos dos artigos 7º, X, e 39, § 3º, da Carta 

Magna, considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção 
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injustificada. 

Salários são retribuições pagas aos empregados pelos 

trabalhos prestados. Constituem, portanto, verba de natureza alimentar, 

indispensável à sobrevivência de quem os aufere. Daí porque, impõe-se o 

pagamento em dia determinado, possibilitando sua utilização nos moldes do 

art. 7º, IV, da Constituição Federal (moradia, alimentação, educação, saúde, 

lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social).

Dessa forma, o Município que, arbitrariamente, deixa de pagar 

os salários dos seus servidores é obrigado a fazê-lo, evitando prejuízos 

irreparáveis àqueles, por se tratar de verba de natureza alimentar.

Ressalte-se que caberia ao Município comprovar que efetuou o 

pagamento correto e integralmente, pois, ao reverso, subtende-se que não o 

efetuou na forma devida.

Neste diapasão, não havendo a Edilidade apresentado, ao 

longo do processo, qualquer comprovante de quitação do adicional  noturno, 

referente ao período de 2008 a agosto de 2013, ou da inexigibilidade da verba 

discutida nos autos, considero que a condição da Recorrida ressoa inconteste, 

impossível se alterar a sentença objurgada pelos fundamentos desse Recurso.

Sendo assim, em casos como os dos autos, o ônus da prova, 

quanto  ao  direito  a  eventual  pagamento  dos  vencimentos,  é  do  Município 

Recorrente, por constituir fato extintivo do direito da autora, conforme previsão 

expressa do art. 333, II, do Código de Processo Civil.

A respeito do tema, é importante ressaltar os julgados deste 

Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 
DE  COBRANÇA  -  SERVIDORES  PÚBLICOS 
EFETIVOS  DO  MUNICÍPIO  DE  SOUSA  - 
RETENÇÃO  DE  SALÁRIOS  -  PRELIMINAR  - 
CERCEAMENTO DE DEFESA - SOLICITAÇÃO DE 
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EXTRATOS  BANCÁRIOS  AO  BANCO 
CONVENIADO  -  IRRELEVÂNCIA  -  REJEIÇÃO  - 
MÉRITO  -  PROVA  DE  FATOS  IMPEDITIVOS, 
MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO DO 
AUTOR - ÔNUS DA EDILIDADE - ART. 333, II, DO 
CPC - INEXISTÊNCIA - SEGUIMENTO NEGADO - 
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  CPC. 
Levando-se em conta ser o magistrado o destinatário 
da  prova  e  reconhecida  a  dispensabilidade  da 
dilação  probatória  para  o  deslinde  do  feito,  com 
anuência  do  próprio  apelante  para  o  julgamento 
antecipado  da  lide,  não  há  que  se  falar  em 
cerceamento  de  defesa.  Ao  Município  cumpre  o 
ônus de demonstrar a realização do pagamento 
pleiteado, nos termos do artigo 333, II, do CPC. 
Se não provou o pagamento, deve efetuá-lo, sob 
pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do 
ente público em detrimento do particular, vedado 
pelo  ordenamento  jurídico. TJPB  -  Acórdão  do 
processo nº 00060496620138150371 - Órgão (- Não 
possui -) - Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ - 
j. Em 18-08-2014

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA. 
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO. 
DIREITO AO VENCIMENTO, DÉCIMO TERCEIRO, 
FÉRIAS  E  RESPECTIVO  TERÇO 
CONSTITUCIONAL.  JURISPRUDÊNCIA 
PACIFICADA DESTE  SODALÍCIO.  AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO,  POR 
PARTE  DA ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE 
INCUMBIA.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE 
PROCESSO CIVIL.  JUROS DE MORA APLICADO 
PELO  ÍNDICE  DE  REMUNERAÇÃO  DA 
CADERNETA  DE  POUPANÇA  E  CORREÇÃO 
MONETÁRIA PELO IPCA. NOVO ENTENDIMENTO 
DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA QUANTO AO 
PONTO.  ART.  557,  CAPUT  E  §1º-A,  DO  CPC. 
NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO  APELO  E 
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO OFICIAL. É 
direito de todo servidor público perceber seu salário 
pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos 
do artigo 7º, X, da Carta Magna, considerando ato 
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção 
injustificada. Levando-se em conta que a alegação 
de pagamento de verbas trabalhistas representa 
fato extintivo de direito, compete ao empregador 
produzir provas capazes de elidir a presunção de 
veracidade  existente  em  favor  dos  servidores, 
que buscam o recebimento das verbas salariais 
não pagas. Inteligência do art. 333, II, do Código 
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de  Processo  Civil.  Não  logrando  êxito,  a 
municipalidade,  em  comprovar  a  sua 
adimplência,  é  de  se  considerar  devido  o 
pagamento  da  verba  salarial  a  que  faz  jus  o 
servidor. Precedentes desta Corte de Justiça.  […] 
TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
00003966420138150151 - Órgão (- Não possui -) - 
Relator DES JOSE RICARDO PORTO - j. em 15-08-
2014 

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 desincumbiu .”1

Em razão das considerações tecidas acima, com fulcro no art. 

557,  caput, CPC,  REJEITO a preliminar de falta de interesse de agir  e,  no 

mérito, NEGO SEGUIMENTO ao recurso.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa,  ____ de setembro de 2014.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS

Relator

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