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DECISÃO MONOCRÁTICA

COBRANÇA  CONTRA  MUNICÍPIO –  VERBAS 
SALARIAIS NÃO PAGAS. PROCEDÊNCIA. AC PELA 
EDILIDADE.  MANIFESTA  IMPROCEDÊNCIA. 
SEGUIMENTO  NEGADO.  SENTENÇA  QUE  NÃO 
MERECE  RETOQUES,  TENDO  APLICADO 
CORRETAMENTE O ÔNUS DA PROVA, BEM COMO 
SE UTILIZADO DO QUE FACULTA O ART. 330, DO 
CPC. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. 
–  Não  há  de  se  modificar  sentença  que  julga, 
adequadamente,  antecipadamente  a  lide,  balizando 
corretamente o ônus da prova em ação de cobrança.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Sousa 
em  face  da  sentença,  de  fls.  23-26,  que  julgou  procedente  o  pedido  de 
Elinalda  da  Costa  Farias,  condenando  o  Município  ao  pagamento  do 
vencimento referente ao mês de outubro e décimo terceiro salário, ambos do 
ano de 2008, com acréscimos legais.

Alega o Município apelante que a parte autora adentrou com a 
presente  ação  sem  juntar  qualquer  documento  comprobatório  dos  fatos 
alegados, não provando que os vencimentos cobrados realmente não foram 
pagos pela edilidade municipal.

Diz  que  requereu  ao  Juiz  a  expedição  de  ofício  ao  banco 
pagador,  no  sentido  de  serem  juntados  aos  autos  os  extratos  bancários 
necessários, tendo o Magistrado sequer analisado tal pedido.
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Afirma  que  não  dispõe  de  comprovantes  de  pagamento, 
primeiro  porque  as  ordens  de  pagamentos  enviadas  aos  bancos  são  em 
conjunto; segundo porque tais pagamentos foram realizados no ano de 2008, 
ou seja, a mais de cinco anos, tendo, durante esse lapso temporal, acontecido 
duas  transições  de  gestores,  sendo  que  tais  documentos  foram 
inexplicavelmente extraviados.

Pugna,  para  que seja  decretada a nulidade da sentença de 
primeiro  grau,  culminando  no  retorno  dos  autos  para  devida  instrução 
processual,  com expedição  de  ofício  ao  banco  pagador  para  juntada  dos 
extratos da autora.

Assevera que, segundo as fichas financeiras, os vencimentos 
foram pagos.

Requer,  enfim,  o  provimento da presente apelação,  devendo 
ser acatada a preliminar suscitada, culminando na nulidade do processo por 
cerceamento de defesa e, em caso contrário, que seja julgada improcedente a 
ação de cobrança.

A parte apelada não procedeu com suas contrarrazões.
O Ministério Público opinou pela manutenção da sentença.
Eis o que importa relatar. Passo a decidir.
A sentença merece ser integralmente mantida.
O fato é que a autora, enfermeira, cobra vencimentos atrasados 

do Município de Sousa, este que não se desincumbiu de seu dever funcional 
em comprovar que foram efetivamente pagos, tendo se limitado a requerer, 
em audiência, o julgamento antecipado da lide (fls. 13-14).

E  o Juiz  sentenciou (fls.  23-26),  tendo julgado procedente o 
pedido exordial, condenando o Município nas verbas pleiteadas.

Ora, agiu acertadamente o Magistrado de piso. 
Nosso Código de Processo Civil dispõe:

Art.  330.  O  juiz  conhecerá  diretamente  do  pedido,  proferindo 
sentença:

I – quando a questão de mérito for unicamente de direito, ou, sendo 
de direito e de fato, não houver necessidade de produzir prova em 
audiência;

(…)

Art. 333. O ônus da prova incumbe:

(…)

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.
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De  modo  que,  a  uma,  a  questão  de  mérito,  versada  nos 
presentes autos, passa a ser de direito, sobretudo, no momento em que sua 
prova  é  eminente  documental,  situação  que,  conforme o  CPC,  autoriza  o 
Magistrado preferir, de logo, sentença.

A duas, cabeira ao Município/réu, ora apelante, a incumbência 
de  comprovar  a  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do 
direito do autor, já que insiste em dizer que, efetivamente, pagou os salários 
em fomento. Mas, assim, não procedeu. 

Ora, lições comezinhas de direito, senão os próprios costumes 
enraizados  em nossa  sociedade,  nos  ensina  que  quem paga  mal,  acaba 
pagando duas vezes, já que a prova do pagamento incumbe a quem o faz, a 
fim de se resguardar futuramente de uma cobrança injusta.

A própria jurisprudência confirma.

AÇÃO  ORDINÁRIA  -  SERVIDORA  PÚBLICA  -  MUNICÍPIO  DE 
CAPELINHA  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO  PELO 
MUNICÍPIO DOS SERVIÇOS PRESTADOS -  ART.  320  DO CC - 
ÔNUS  DA  PROVA  -  PAGAMENTO  DEVIDO  -  HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. 
1. Segundo o disposto no art. 320 do Código Civil a quitação, que 
sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor 
e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este 
pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, 
ou do seu representante. 2. Nos termos do art. 333, I e II, do CPC, 
cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, e ao réu os 
fatos modificativos, impeditivos e extintivos. 3.  A responsabilidade 
pelo  pagamento  das  verbas  salariais  devidas  é  da  pessoa 
jurídica  de  direito  público  beneficiária  dos  serviços  e  não da 
pessoa  física  do  Prefeito  Municipal. 4.  O  não  pagamento  de 
salário devido pela Administração anterior deve ser pago pela 
atual  Administração,  fato  que  não  implica  violação  à  Lei  de 
Responsabilidade Fiscal, pois não podem impedir o pagamento 
de verbas asseguradas pela CF. 5. A falta de empenho da despesa 
não constitui óbice ao pagamento dos salários atrasados, visto que a 
desorganização  das atividades  estatais  não deve  ensejar  prejuízo 
aos servidores. 6. Em vista das diretrizes previstas no art. 20, § 3º, 
do CPC, o montante fixado a título de honorários advocatícios devem 
ser mantidos. 7. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MG - AC: 10123110060506001 MG , Relator: Raimundo Messias 
Júnior,  Data  de  Julgamento:  01/04/2014,  Câmaras  Cíveis  /  2ª 
CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/04/2014, undefined)

(GRIFEI)

ACÓRDÃO N º 6-1840/2012 APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL 
E  ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.  TERÇO 
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA 
PRETENSÃO NÃO SE OPEROU EM RELAÇÃO AO ANO DE 2004. 
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PROVA DE FATO NEGATIVO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA 
EM  FAVOR  DO  SERVIDOR.  ÔNUS  DA  ADMINISTRAÇÃO  DE 
PROVAR  O  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU EXTINTIVO 
DO DIREITO DO AUTOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC 
C/C  O  ART.  320  DO  CC/02.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA 
RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-AL   , Relator: Des. Eduardo José de Andrade, 3ª Câmara Cível)

(GRIFEI)

(...).  O ônus de comprovar o pagamento de uma obrigação é do 
devedor,  cabendo ao credor apenas a  prova da existência  da 
dívida,  instrumentalizada por documento particular,  o que não 
ocorreu no caso em apreço, pois a autora não juntou aos autos 
nenhuma comprovação da quitação do referido débito, limitando-se a 
alegar  na  réplica  que  os  documentos  juntados  pela  demandada 
seriam unilaterais e emitidos por terceiros, sem qualquer nexo com a 
presente  lide  e  sem  qualquer  força  probante.  Aliás,  como  bem 
ressaltou  o  magistrado  sentenciante,  a  autora  não  alegou  e  nem 
comprovou que tal assinatura não era sua e nem qualquer vício de 
consentimento.  Contudo,  conforme  o  disposto  no  artigo  293  do 
Código Civil, na cessão de crédito não se exige o consentimento do 
devedor,  mas  a  eficácia  contra  o  mesmo somente  ocorre  após  a 
competente notificação regulada no artigo 290 do Código Civil.  No 
caso dos autos, a parte demandada não logrou êxito em demonstrar 
que a parte autora foi notificada da cessão de crédito. Dessa feita, 
ainda que existente o débito e regular a cessão e, portanto, o crédito 
junto à demandada, é indevida a inscrição negativa do nome da parte 
autora,  tendo  em vista  que  a  relação  negocial  existente  entre  as 
partes  litigantes  restou  maculada  pela  falta  de  ciência  de  que  a 
demandada passara a ser  credora da demandante,  impondo-se a 
exclusão  da  anotação.  Entretanto,  considerando  que  restou 
demonstrado nos autos pela própria autora a existência de inscrições 
negativas  em  seu  nome  preexistentes  ao  débito  ora  impugnado, 
descaracterizado está o dano moral. Aplicação da Súmula nº 385 do 
STJ.  APELAÇÃO  PARCIALMENTE  PROVIDA 
MONOCRATICAMENTE.  (Apelação  Cível  Nº  70050258094,  Sexta 
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da 
Silva, Julgado em 25/02/2014)

(TJ-RS   ,  Relator:  Niwton Carpes da Silva,  Data de Julgamento: 
25/02/2014, Sexta Câmara Cível)

(GRIFEI)

Assim,  não  procede  a  alegação  do  apelante  de  que  a 
procedência da presente  lide resta condicionada a ofício do banco pagador, 
posto ser sua, digo da Administração Pública, a incumbência de organização 
de seu expediente interno, em vista de comprovar inclusive direitos de seus 
próprios servidores, estes que dela dependem em vista de serem confirmados 
seus direitos. Com isso, caindo por terra também sua atribuição de culpa a 
antigos  gestores,  eis  que,  aqui,  se  trata  de  responsabilidade  da  própria 
Administração, in caso, do Município.
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De modo que,  não há que se falar  em nulidade processual, 
tampouco  da  sentença  hostilizada,  já  que  prolatada  segundo  lições 
comezinhas de Direito Processual Civil,  tendo o Magistrado se utilizado do 
julgamento antecipado da lide, ademais, ante a própria pretensão das partes. 

Pelo exposto, forte nas razões acima, NEGO SEGUIMENTO À 
PRESENTE APELAÇÃO CÍVEL, ante sua manifesta improcedência, isso nos 
termos do art. 557, caput, do CPC. Mantenho a sentença em sua íntegra.

Transitada sem recurso a presente decisão, proceda-se com a 
devolução dos autos ao seu Juízo de origem, em vista de seus ulteriores 
termos.

P.I.
João Pessoa/PB, 22 de agosto de 2014.

DESEMBARGADOR José Aurélio da Cruz
RELATOR
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