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REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE
NÃO PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO  PELO
MUNICÍPIO.  DIREITO AO RECEBIMENTO,
CONFORME  PREVISÃO  EM LEI MUNICIPAL.
VIGÊNCIA. DESPROVIMENTO DA  REMESSA
NECESSÁRIA.

- A Lei Orgânica do Município de Mari traz,
no  art.  57  e  62,  a  previsão  do  pagamento  dos
Adicionais  requeridos  e  inexistem  nos  autos
documentos  que  demonstrem  haver  lei  nova  ou
ato  normativo  revogando  o  referido  dispositivo
legal.

- É ônus do Ente Público comprovar que
pagou a verba salarial ao seu servidor, devendo
ser afastada a supremacia do interesse público,
pois não se pode transferir o ônus de produzir
prova negativa ao Promovente, para se
beneficiar da dificuldade, ou mesmo da
impossibilidade da produção dessa prova. 

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira  Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por  unanimidade, DESPROVER  o recurso,  nos termos do voto  do
Relator e da certidão de julgamento de fl. 180.

RELATÓRIO
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Trata-se de Remessa Necessária na Sentença prolatada pelo

Juízo de Direito da  Comarca  de  Mari, nos autos da Ação Ordinária  de

Cobrança proposta por Severino dos Ramos de Santana, julgou parcialmente

procedente a pretensão deduzida na peça vestibular, condenando o Município

de Mari nas seguintes verbas: quinquênios e adicional noturno, retroativos aos

cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação (fls. 155/158).

Sem Recurso voluntário (fl. 161-v).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo

desprovimento da Remessa Necessária (fls. 166/177).

É o relatório.

   VOTO

Inicialmente, ressalto que a sentença está sujeita ao duplo grau

de jurisdição, conforme preconiza o art. 496 do NCPC. 

No mérito, discute-se, nos autos, a condenação ao pagamento

do Adicional por Tempo de Serviço e adicional noturno.

É cediço que a Administração Pública é regida pelos princípios

constitucionais inscritos no  caput do art. 37 da Constituição Federal, sendo o

da legalidade a base de todos os demais princípios que instruem, limitam e

vinculam as atividades administrativas. 

A Lei Orgânica do Município de Mari traz, nos arts. 57, 60 e 62,

a  previsão  do  pagamento  dos  Adicionais  requeridos  e  inexistem nos autos

documentos que demonstrem haver lei nova ou ato normativo revogando o

referido dispositivo legal.

Logo, diz o art. 51 e 62, da lei supra: 

Art. 51 – O adicional por tempo de serviço é devido
à razão de 1% (um por cento) por ano de serviço
público efetivo, inclusive sobre o vencimento.
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Parágrafo Único: O servidor fará jus ao adicional a
partir do mês em que completar o anuênio.

Art.  62 – O serviço noturno,  prestado em horário
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um
dia e 05 (cinco) horas do dia seguinte, terá valor-
hora acrescido  de 25% (vinte  e  cinco por  cento),
computando-se cada hora como cinquenta  e  dois
minutos e trinta segundos.

Por outro lado, tratando-se de pagamento de verbas salariais,

cabe ao Promovido  comprovar que o fez correta e integralmente, pois, ao

reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. 

O ônus da prova compete a quem tem condições de contrariar

o alegado na peça vestibular, ou seja, à Edilidade, que é a única que pode

provar a efetiva quitação da parcela requerida, ante a hipossuficiência da

Apelada para apresentar tais elementos.

Repita-se, é ônus do Ente Público comprovar que pagou a

verba salarial ao seu servidor, devendo ser afastada a supremacia do interesse

público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova negativa a

Apelada, para se beneficiar da dificuldade, ou mesmo da impossibilidade, da

produção dessa prova. 

Apropriado ao tema é a lição do eminente processualista

Nelson Nery Júnior, in “Código de Processo Comentado”, 6ª EDIÇÃO, pág.

696:

“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.” 

Assim,  diante  do  preenchimento  dos  demais  requisitos

ensejadores do direito aos Adicionais, tais como as fichas financeiras e provas

testemunhais,  entendo  possível  o  pagamento  das  gratificações  postuladas,

iniciando-se a contagem a partir do ano de 2008 a 2013, uma vez observada a

prescrição quinquenal. 

Feitas essas considerações, DESPROVEJO  A  REMESSA

NECESSÁRIA, mantendo inalterada a Sentença combatida.
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É o voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador  Leandro
dos Santos.  Participaram do julgamento,  além do Relator,  o  Excelentíssimo
Desembargador  Leandro  dos  Santos,  a  Excelentíssima  Desembargadora
Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e o  Excelentíssimo
Desembargador José Ricardo Porto.

Presente à sessão o representante do Ministério Público, Dr.
Herbert Douglas Targino, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 15 de maio de 2018.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
     Relator
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