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APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM.  DEBATE ACERCA DA POSSIBILIDADE
DE  RECEBIMENTO  DE  SUBSÍDIOS.
POSSIBILIDADE DA EDILIDADE PARA FIGURAR
NO  POLO  PASSIVO.  NÃO  ACOLHIMENTO.
LITISPENDÊNCIA. PEDIDO DIVERSO. REJEIÇÃO.
MÉRITO.  VEREADOR.  SUBSÍDIOS  PAGOS  A
MENOR.  RECONHECIMENTO  PELO  PRÓPRIO
ENTE MUNICIPAL. AFRONTA À LEI MUNICIPAL
Nº  514/2008.  IMPOSSIBILIDADE.  PRINCÍPIO  DE
RESERVA DE LEI.  MANUTENÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.  APLICABILIDADE  DO  ART.  557,
CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO.
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- Se  discussão travada nos autos não condiz com a
defesa  das  prerrogativas  institucionais  da  Câmara
Municipal, mas sim, com pretensão de Vereador de
percepção  de  subsídio,  a  legitimidade  passiva  ad
causam não  é  da  Câmara  de  Vereadores,  mas  do
Município.

-  Não  há  que  se  falar  em  litispendência  quando,
embora haja coincidência de partes e causa de pedir,
o  pedido  é  diverso,  nos  termos  do  art.  301,  do
Código de Processo Civil.

- Verificando-se que o Município de Dona Inês não se
desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 333, II, do
Código  de  Processo  Civil,  não  demonstrando  a
satisfação  das  verbas  reclamadas,  é  de  se  julgar
procedente o pedido inicial.

- O relator, nos termos do art. 557,  caput, do Código
de  Processo  Civil,  dará  seguimento  a  recurso
manifestamente  improcedente  desde que a  decisão
recorrida esteja em manifesto confronto com súmula
ou  com  jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Vistos.

Trata-se de APELAÇÃO, fls. 92/109, interposta pelo
Município de Santa Inês contra sentença, fls. 87/91, prolatada pela Juíza de Direito
da Comarca de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança proposta por
Demétrio  Ferreira  da  Silva,  julgou  procedente  o  pedido  inicial,  consignando  os
seguintes termos:

Pelo  exposto,  JULGO  PROCEDENTE o  pedido
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ventiladona  inicial  no  que  tange  o  Sr.  Demétrio
Ferreira da Silva, nos termos acima esposados, para
CONDENAR  a  Prefeitura  Municipal  de  Dona
Inês/PB ao  pagamento de  R$ 21.700,00 (vinte e um
mil  e  setecentos  reais) referentes  à  diferença  dos
valores dos subsídios do referido autor no período
de Janeiro de 2009 até Dezembro e 2010, acrescidos
de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da
citação,  e  correção  monetária  a  partir  da  presente
decisão.

Em  suas  razões,  o  recorrente  pede  a  reforma  da
decisão  vergastada,  sob  a  alegação  de  que  houve  violação  aos  princípios
constitucionais. Discorre sobre o princípio da supremacia do interesse público sobre
o interesse privado e cita os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da
moralidade. Defende a limitação da despesa com pessoal e diz que a Constituição
Federal veda o pleito autoral, porquanto impõe um teto que deve ser observado. 

Sem contrarrazões, fl. 113.

A Procuradoria de Justiça, através da lavra da  Dra.
Marilene de Lima Campos de Carvalho, fls. 118/122, não se manifestou quanto ao
mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

Inicialmente,  convém  analisar  a  preliminar  de
ilegitimidade passiva, suscitada pelo recorrente

Sustenta  o  apelante  que  todos  os  atos  reclamados
pelo  promovente  são  de  responsabilidade  da  Câmara  Municipal,  cabendo-lhe
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responder por eventuais prejuízos.

De logo, não merece guarida tal insurgência, pois, o
pedido  inserto  na  exordial  refere-se  à  percepção  de  pagamento  de  subsídio  de
Vereador, e os ocupantes de cargo eletivo da Casa Legislativa municipal, mesmo que
a esta estejam subordinados, são servidores municipais, devendo o Município figurar
na polo passivo. 

Confira escólio nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. SUBSÍDIO
E  VEREADORES.  MUNICÍPIO.  LEGITIMAÇÃO
PASSIVA AD  CAUSAM.  Afigura-se,  em  linha  de
princípio, presente a legitimidade do Município de
Alegrete  para  figurar  no  polo  passivo  de  ação
popular em que se discute os subsídios fixados pela
Câmara de Vereadores em prol de seus edis, já que
tal atuação não traduz atividade legislativa típica, a
justificar  a  legitimação  passiva  ad  causam  do
referido  Município.  (Agravo  de  Instrumento  Nº
70053685673,  Vigésima  Primeira  Câmara  Cível,
Tribunal  de  Justiça  do  RS,  Relator:  Armínio  José
Abreu  Lima  da  Rosa,  Julgado  em  22/05/2013)  -
negritei.

E,

APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  PÚBLICO  NÃO
ESPECIFICADO.  AÇÃO  ORDINÁRIA.
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  DA  CÂMARA  DE
VEREADORES CONFIGURADA. PAGAMENTO DE
AJUDA  DE  CUSTO  AOS  VEREADORES  DO
MUNICÍPIO  DE  GRAVATAÍ.  IMPOSSIBILIDADE.
VERBA HONORÁRIA MANTIDA. I.  A Câmara de
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Vereadores detém competência para discutir matéria
que envolva suas prerrogativas institucionais, o que,
a toda evidencia, não é a situação dos autos, na qual
se postula a cobrança de diferenças nos subsídios dos
vereadores. II. Nos termos como determinado em lei
municipal, o subsídio dos vereadores corresponde a
50%  do  subsídio  dos  deputados  estaduais,  sem
qualquer inclusão quanto a ajuda de custo por estes
percebida.  Concedê-la  acabaria  por  desvirtuar  a
previsão  legal  que,  como  dito,  a  tal  verba  não  se
refere.  III.  Honorários  Advocatícios  arbitrados  em
consonância com o disposto no art. 20, §4º do Código
de  Processo  Civil.  APELAÇÃO  DESPROVIDA.
(Apelação  Cível  Nº  70042148742,  Primeira  Câmara
Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Felipe
Silveira Difini, Julgado em 20/07/2011).

Considerando que,  no caso em exame,  a discussão
travada nos autos não diz com a defesa das prerrogativas institucionais da Câmara
Municipal,  mas  sim,  com  pretensão  de  Vereador  de  percepção  de  subsídio,  a
legitimidade passiva ad causam não é da Câmara de Vereadores, mas tão-somente do
Município de Dona Inês. Logo, é de se rechaçar essa preliminar.

Alega  ainda  o  recorrente,  a  litispendência do
presente feito com o Mandado de Segurança de nº 060.2010.002.282.5. 

Nos termos do art. 301, do Código de Processo Civil,
ocorre  a  litispendência  quando  houver,  entre  mais  de  um  processo,  as  mesmas
partes, causa de pedir e pedido. 

Sobre a litispendência, disserta Nelson Nery Junior:

Ocorre  a  litispendência  quando  se  reproduz  ação
idêntica a outra que já está em curso. As ações são
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idênticas quanto têm os mesmos elementos, ou seja,
quando têm as mesmas partes,  a  mesma causa de
pedir  (próxima  e  remota)  e  o  mesmo  pedido
(mediato  e  imediato).  A  citação  válida  é  que
determina  o  momento  em  que  ocorre  a
litispendência (CPC 219 caput). Como a primeira já
fora anteriormente ajuizada, a segunda ação, onde se
verificou  a  litispendência,  não  poderá  prosseguir,
devendo ser extinto o processo sem julgamento do
mérito (CPC 267 V). (In.  Código de Processo Civil
Comentado, 6ª edição, RT, p. 655).

De uma simples leitura dos documentos trazidos aos
autos, contudo, se depreende que, embora as partes e a causa de pedir sejam iguais, o
pedido do mandamus é outro. 

Com  efeito,  enquanto  aqui  são  cobradas  verbas
pretéritas,  consubstanciadas  nas  diferenças  de subsídios  pagos a  menor,  na Ação
Mandamental se busca a implantação do referido subsídio em outro valor. Assim,
considerando  que  “o  mandado  de  segurança  não  é  substitutivo  de  ação  de
cobrança”1, não há que se falar em litispendência.

Ante o exposto, rejeito também esta preliminar. 

Ultimadas essas considerações, passa-se à análise do
meritum causae.

O cerne da questão consubstancia-se em averiguar se
o  promovente/apelado,  diplomado  vereador,  possui  direito  ao  recebimento  dos
valores  retroativos,  quando  seu  subsídio  era  a  pago  a  menor,  no  período
compreendido entre janeiro de 2009 e dezembro de 2010. 

De  logo,  cumpre  ressaltar  que  a  Lei  Municipal  nº

1 Súmula nº 269, do Supremo Tribunal Federal.
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514/2008,  fixa  em  R$  3.100,00  (três  mil  e  cem  reais)  o  subsídio  de  vereador  do
Município de Dona Inês, para a legislatura de 2009 a 2012 2. Seguindo esse raciocínio,
é fato que dos documentos trazidos aos autos, fls. 11/15, se depreende ter o autor
percebido a menor.

Nesse diapasão,  demonstrado,  por meio de provas
cabais,  a  existência  de  vínculo  jurídico-administrativo  entre  o  demandante  e  a
Administração Pública Municipal, cabe a esta acostar documentos hábeis, capazes de
modificar ou extinguir o direito da parte autora em receber as quantias pleiteadas na
exordial, posto que nas ações de cobrança, intentadas por servidor público, opera a
inversão do onus probandi. E, como se verifica dos autos, isso não ocorreu. Ao inverso,
a própria Edilidade sequer negou tais alegações, restringindo-se a dizer que o limite
pretendido encontra óbice na Constituição Federal, fls. 66/68.

Dessa  forma,  assevera-se  inexistir  no  caderno
processual qualquer prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor, correspondente às verbas pleiteadas, ônus processual legalmente previsto,
devendo, pois, o adimplemento ser suportado pelo demandado.

Por oportuno, insta salientar que Nelson Nery Júnior
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua
defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce
para o mesmo o ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,

2 Art. 1º. Fixa em R$ 3.100,00 (três mil e cem reais), o subsídio de Vereador deste Município, para a legislatura de 2009 a 2012, na forma do art. 29, inciso VI e art. 29-A 
da Constituição Federal.
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São Paulo, 2003, p. 724).

Com  efeito,  não  se  deve  admitir  a  pretensão
apelatória, mantendo-se a decisão guerreada em todos os seus termos.

Por  fim,  impende  acrescentar  que  o  art.  557,  do
Código de Processo Civil, permite ao relator negar seguimento a recurso através de
decisão  monocrática,  quando  este  estiver  em  confronto  com  Súmula  ou  com
Jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou
de  Tribunal  Superior,  em  plena  consonância  com  o  princípio  constitucional  da
razoável duração do processo, à luz do art. 5º, LXXIII, da Constituição da República.

Ante  o  exposto,  REJEITO AS PRELIMINARES  E,
NO  MÉRITO,  NEGO  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO, para  manter  incólume  o
decisum a quo, prescindindo-se da apreciação do presente pelo Órgão Colegiado deste
Tribunal, por tratar-se de hipótese que revela o ensinamento trazido pelo art. 557,
caput, do Código de Processo Civil.

P. I.

João Pessoa, 26 de fevereiro de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador

                                 Relator
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