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DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE
COBRANÇA  –  CARGO  COMISSIONADO  –
SALÁRIOS RETIDOS, FÉRIAS E 13º SALÁRIOS –
PROCEDÊNCIA  –  APELAÇÃO  CÍVEL –
DEMONSTRAÇÃO  DO  VÍNCULO  LABORAL  –
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  EXTINTIVAS,
MODIFICATIVAS  OU  IMPEDITIVAS  DO  DIREITO
AUTORAL  –  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  –
MANUTENÇÃO DO DISPOSITIVO DA SENTENÇA –
APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC  –
SEGUIMENTO NEGADO.

-  Uma  vez  comprovado  o  vínculo  com  a
Administração,  que  se  deu  por  meio  de  cargo
comissionado  de  livre  nomeação  e  exoneração,
incontestável  a  responsabilidade  do  município  ao
pagamento  das  verbas  constitucionais  devidas  ao
servidor público.

- É ônus do Município demonstrar que efetivamente
pagou  as  verbas  remuneratórias  supostamente
inadimplidas, nos termos do art. 333, II, do Código de
Processo Civil.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de
Pirpirituba contra sentença, proferida pela MM. Juíza da respectiva Comarca,
que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por Severino Leonardo da Silva,
falecido durante o trâmite do feito e substituído por seus herdeiros,  julgou
procedente o pedido, condenando a municipalidade a pagar: salários retidos
de  novembro  e  dezembro  de  2006  e  dezembro  de  2008;  férias,  com  o
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respectivo  terço,  do  período  2005/2006,  2006/2007  e  2007/2008;  e  13º
salários integrais de 2005 a 2008.

Alega o apelante que a contratação do de cujus foi nula, razão
pela qual somente faria jus ao pagamento da contraprestação pactuada e do
FGTS, nos termos da súmula nº 363, do TST. Por isso, requer o provimento
do apelo.

Intimados,  os  recorridos  apresentaram  contrarrazões,
pugnando pela manutenção do decisum.

O  Parquet  Estadual opinou pelo trâmite regular do feito, sem
manifestação sobre o mérito recursal.

É o relatório.

DECIDO.

De  início,  convém  assinalar  que,  assim  como  restou
consignado no  decisum,  a condenação imposta ao Município apelante não
excede  sessenta  salários-mínimos,  razão  pela  qual  é  desnecessária  a
remessa ex officio estabelecida no art. 475, do CPC.

Pois bem, colhe-se dos autos que o  de cujus, ora substituído
por  seus herdeiros,  ajuizou  a presente demanda,  alegando que,  enquanto
atuou no  cargo comissionado de Diretor de Vigilância Ambiental  perante a
municipalidade  apelante  (01/01/2005  a  01/01/2009),  não  foram  pagas
algumas  parcelas  remuneratórias  que  fazia  jus,  tais  como:  salários  de
novembro e dezembro de 2006 e de dezembro de 2008; 13º salário de 2005 a
2008; e férias, com o respectivo terço, de 2005 a 2008.

O Juiz  de  primeiro  grau,  acolhendo  a  tese  autoral,  foi  pela
procedência do pedido, condenando o recorrente ao pagamento das citadas
rubricas, o que ensejou o manejo do presente recurso apelatório,  que traz
como única  tese  o  fato  de  que a  contratação foi  nula,  razão pela  qual  o
falecido somente faria jus ao recebimento da contraprestação do serviço.

A meu  ver,  tal  argumento  é  manifestamente  improcedente,
pois,  em  análise  ao  caderno  processual,  constata-se  facilmente  que  a
hipótese vertente não trata de contratação temporária sem concurso público,
mas  de  nomeação  a  cargo  comissionado,  cujos  detentores  possuem  a
qualificação  de  servidor  público  e,  por  isso,  fazem  jus  aos  direitos
constitucionais inerentes à categoria. Aliás, é isso que destaca o art. 37, II, da
Carta Magna, que está assim transcrito:

Art.  37. […].  II  -  a investidura em cargo ou emprego público
depende de aprovação prévia em concurso público de provas
ou  de  provas  e  títulos,  de  acordo  com  a  natureza  e  a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração; […]. (grifo nosso)
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Assim, provado o vínculo lícito através de cargo comissionado,
caberia à Administração Municipal demonstrar a quitação da verba reclamada
ou a falta de prestação de serviço no período citado na exordial, porém, nada
fez nesse sentido, violando, assim, o que dispõe o art. 333, II, do CPC. Sobre
o tema, colaciono:

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO.
CARGO  COMISSIONADO.  PAGAMENTO  DE  SALÁRIOS,
FÉRIAS (+ 1/3) E 13º SALÁRIO. CABIMENTO, SOB PENA DE
ENRIQUECIMENTO  INDEVIDO.  ÔNUS  DA  PROVA.
INCUMBÊNCIA  DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.
INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,  CPC.  SEGUIMENTO
NEGADO  À  APELAÇÃO  E  PROVIMENTO  PARCIAL  AO
RECURSO ADESIVO. ¿Não há cerceamento de defesa, se o
julgador deixa de oportunizar a produção de prova, mediante a
existência nos autos de elementos suficientes para a formação
de  seu  convencimento  [...]¿.  1  Além  de  não  gozar  de
estabilidade,  o  servidor  não  faz  jus  a  qualquer  indenização
decorrente  da  relação  jurídica  entre  ele  e  a  administração,
salvo o pagamento de salários, férias, 1/3 de férias ou décimo
terceiro não pagos,  ou seja,  de direitos inerentes ao regime
estatutário.  Não  comprovado  o  pagamento  da  verba
reclamada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o autor faz jus a
seu recebimento. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00059015520138150371,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOAO ALVES DA SILVA , j. em 04-03-2015)

[…].  REMESSA OFICIAL E APELAÇÕES CÍVEIS.  AÇÃO DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CARGO
COMISSIONADO.  VÍNCULO  LABORAL  DEMONSTRADO.
VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.  ILEGALIDADE.  DIREITOS
ASSEGURADOS NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  ÔNUS DA
PROVA  QUE  INCUMBE  AO  MUNICÍPIO.  PAGAMENTO
DEVIDO,  SOB  PENA  DE  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.
APLICAÇÃO DO ART. 557 DO CPC E SÚMULA 253 DO STJ.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO. - É obrigação constitucional do
Poder  Público  remunerar  os  seus  servidores  pelos  serviços
prestados, sendo enriquecimento ilícito a sua retenção. - Nos
termos do art. 333, inciso II, do CPC, alegado o não pagamento
de salários, do 13º salário proporcional (3/12 avos de 2008) e
das  férias  mais  um  terço  (3/12  avos  de  2008),  caberia  ao
Município  afastar  o  direito  do  autor  com  recibos  e  outros
documentos referentes à efetiva contraprestação pecuniária, o
que não se vislumbra nos autos. - A edilidade é a detentora do
controle dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar
o  efetivo  pagamento  das  verbas  salariais  reclamadas,
considerando  que  ao  servidor  é  impossível  fazer  a  prova
negativa de tal fato. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº  00056260920138150371,  -  Não  possui  -,  Relator  DESA
MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA , j.  em 16-10-
2014)

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  EX-SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. SALÁRIOS
NÃO  PERCEBIDOS.  FÉRIAS,  1/3  E  13º  SALÁRIOS  DOS
ÚLTIMOS  CINCO  ANOS  DEVIDOS.  PAGAMENTO  NÃO
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DEMONSTRADO.  ÔNUS DA PROVA.  AUSÊNCIA DE  FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DO
AUTOR,  NOS  MOLDES  DO  ART.  333,  II,  DO  CPC.
PAGAMENTO  DEVIDO.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. REFORMA DA SENTENÇA TÃO
SOMENTE  EM  RELAÇÃO  AO  PERÍODO  DE  VERBAS
PRESCRITAS.  PROVIMENTO  PARCIAL.  -  Uma  vez
comprovado  o  período  trabalhado,  torna-se  incontestável  a
responsabilidade  administrativa  do  município  ao  pagamento
das verbas devidas ao empregado admitido no serviço público
sem  concurso,  independente  de  ser  o  cargo  comissionado,
tendo em vista que não se pode devolver a força de trabalho
despendida, sob pena de enriquecimento da Administração. - É
ônus  do  Município  demonstrar  que  efetivamente  pagou  as
verbas  remuneratórias  de  servidor  público  supostamente
inadimplidas, nos termos do art. 333, II, do Código de Processo
Civil.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00005892720118151161, 3ª Câmara cível, Relator Desa. Maria
das Graças Morais Guedes , j. em 06-05-2014)   

Dessa  forma,  sem  maiores  delongas,  é  de  se  manter  a
sentença atacada, haja vista a ausência de provas extintivas, modificativas ou
impeditivas do direito autoral.

Isso  posto,  nos  termos  do  art.  557,  caput,  do  CPC,  na
jurisprudência desta Corte e na manifesta improcedência do argumento do
insurgente, nego seguimento ao apelo, mantendo na íntegra o dispositivo
da sentença.

P.I.

João Pessoa, 1º de abril de 2015. 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR
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