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JUÍZO  DE  ADMISSIBILIDADE. COMANDO  JUDICIAL
ILÍQUIDO. SITUÇÃO QUE SE SUJEITA AO 475, DO CPC.
REEXAME NECESSÁRIO ADMITIDO.

Submete-se  ao  procedimento  do  reexame  necessário  na
situação em que o comando judicial é ilíquido.

PRELIMINAR. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DISCUSSÃO
ACERCA  DO  CUMPRIMENTO  DE  OBRIGAÇÃO
CONCERNENTE  A  VERBAS  REMUNERATÓRIAS.
SENTENÇA MOTIVADA NO ADIMPLEMENTO A MENOR
DOS  VENCIMENTOS  EM  RELAÇÃO  AO  SALÁRIO
MÍNIMO  VIGENTE  A  ÉPOCA  E  NA  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO  DA  GRATIFICAÇÃO  NATALINA.
IMPUGNÇÃO  RELATIVA  À  INEXISTÊNCIA  DAS
PRESTAÇÕES  CONSTITUÍDAS  NA  SENTENÇA.
INOCORRÊNCIA  DE  VIOLAÇÃO  DO  PRINCÍPIO  DA
DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. 

Questionados os motivos da expedição do comando judicial,
inexiste a violação ao postulado da dialeticidade.
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. ART. 333, II DO
CPC.  SENTENÇA  EM  HARMONIA  COM  A
JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE  DESTE  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA. SEGUIMENTO NEGADO.

Detém  o  promovido  o  ônus  de  demonstrar  que  houve  o
efetivo pagamento da remuneração de seus agentes públicos,
responsabilizando-se  pela  ausência  de  adimplemento  em
decorrência dessa omissão.

Como  a  apelação  e  a  remessa  oficial  estão  em  manifesto
confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal, a
situação  se  enquadra  na  hipótese  de  julgamento
monocrático.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  apelação  interposta  pelo  Estado  da  Paraíba
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Piancó nos autos
da reclamação trabalhista, distribuída inicialmente na Justiça Laboral, em face dele
ajuizada por Marciana de Cássia Pereira Marcal.

O comando judicial foi proferido nos seguintes termos:

Isto posto e em atenção às provas carreadas aos autos e aos princípios
legais aplicáveis à espécie, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido
para  condenar  o  Estado  da  Paraíba  a  pagar  a  autora  a  importância
referente a diferença salarial equiparando a remuneração do promovente
ao  salário  mínimo  vigente  à  época  do  período  não  trabalhado  e  não
atingido pela prescrição, ou seja, fevereiro de 2004 a julho de 2007; os
valores  relativos  ao  décimo  terceiro  salário,  com  base  no  salário
percebido pelo mesmo, do ano de 2004, 2005, 2006 e 2007 (proporcional),
tudo corrigido monetariamente pelo INPC e com incidência de juros de
mora de 0,5 a.m., contar da citação.

Sem custas, ante a isenção da Fazenda Pública e concessão do benefício
da Justiça Gratuita à autora neste ato.
Condeno ainda o promovido ao pagamento de honorários advocatícios,
conforme o CPC, art. 20, § 3º, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor
total da condenação.
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Sustenta o apelante, f. 287/293, que as verbas remuneratórias
constituídas  na  sentença  inexistem,  porquanto  a  apelada  ingressou  no  serviço
público mediante violação da regra do concurso público.

Assevera  que,  durante  a  existência  do  vínculo  jurídico,
adimpliu todas as verbas remuneratórias devidas a autora em relação às funções
desempenhadas, motivo por que afirma inexistir  motivo para a constituição de
comando condenatório.

Questiona ainda a extensão dos honorários advocatícios, na
eventualidade de manutenção das prestações especificadas na sentença, aduzindo
que essa verba deveria ser arbitrada no percentual de 2% do valor da condenação,
quantia equitativa à remuneração pelo trabalho desempenhado pelo causídico.

Pugna pelo provimento do apelo para julgar improcedente o
pedido veiculado na exordial.

Argui,  preliminarmente,  a  apelada  a  ausência  de
impugnação específica em relação às razões de decidir externadas pelo Juízo a
quo,  razão  por  que  entende  violado  o  princípio  da  dialeticidade,  e  por
consequência, a configurado a situação de não conhecimento do apelo.

No mérito, sustenta que comprovou a existência do vínculo
jurídico, e o apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o pagamento
dos  débitos  mencionados  na  petição  inicial,  motivo  pelo  qual  pleiteia  o
desprovimento do recurso.

O Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  do  apelo,
por  entender  que  o  recorrente  não  comprovou  o  pagamento  dos  débitos
especificados na peça inicial,  e  que a verba honorária  foi  arbitrada dentro  dos
limites da razoabilidade. 

É o relatório.

D E C I D O

1 – Juízo de admissibilidade da remessa necessária 

O Órgão judicial monocrático não emitiu qualquer juízo de
valor acerca da configuração da hipótese relativa à remessa necessária.

APELAÇÃO Nº 0001088-58.2012.815.0261 – Decisão Monocrática      3



Estabelece a ordem jurídica vigente que está sujeito ao duplo
grau  de  jurisdição  obrigatório  o  comando  judicial  proferido  contra  os  entes
estatais, nos termos do inciso I do art. 475, do CPC, ex vi:

Art. 475. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito
senão depois de confirmada pelo tribunal, a sentença:

I – proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município, e
as respectivas autarquias e fundações de direito público;

O quadro fático delineado nos autos se enquadra na hipótese
legal  acima transcrita,  porquanto  a  sentença  constituiu  situação  desfavorável  e
ilíquida para o Estado da Paraíba,  o que impõe o reconhecimento de ofício da
remessa oficial. 

Portanto,  preliminarmente, CONHEÇO,  DE  OFÍCIO,  A
REMESSA NECESSÁRIA.

2- Preliminar de dialeticidade

O  Juízo  a  quo julgou  procedente  em  parte  o  pedido,  por
entender  que  a  diferença  remuneratória  é  devida,  sob  fundamento  de  que  a
apelada percebeu vencimentos inferiores ao valor do salário mínimo.

As  razões  recursais  apresentadas  pelo  apelante  veiculam
alegações relativas à ausência da obrigação de pagar as prestações constituídas na
sentença, alegando que a apelada ingressou no serviço público mediante violação
das regras de concurso público, e que adimpliu a remuneração correspondente às
funções públicas por ela desenvolvidas.

A sistemática legislativa vigente impõe ao recorrente o dever
de  apresentar  os  fundamentos  de  fato  e  de  direito  em  relação  à  reforma  da
decisão,  exigindo  que  os  fundamentos  da  sentença  sejam  atacados  de  forma
específica.

Nesse  sentido,  colaciono  Súmula  do  Superior  Tribunal  de
Justiça:

Súmula 182. É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada.

Outro  não  é  o  entendimento  da  egrégia  Terceira  Câmara
Cível deste tribunal:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PISO
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NACIONAL DOS PRO- FESSORES. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO A
MENOR.  SENTENÇA  MOTIVADA  NA  AUSÊNCIA  DE
DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A JORNADA DE TRABALHO E A
REMUNERAÇÃO  PAGA.  LESÃO  NÃO  COM-  PROVADA.
IRRESIGNAÇÃO.  DEVOLUÇÃO  DE  PONTOS  RELATIVOS  À
COMPOSIÇÃO  DA  CARGA  HORÁRIA  E  À  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE  IMPUGNÇÃO  ESPECÍFICA  DO
COMANDO JUDICIAL.  RAZÕES DO RECURSO DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS  DA  DECISÃO  APELADA.  VIOLAÇÃO  DO
PRINCÍPIO  DA  DIALETICIDADE.  SEGUIMENTO  NEGADO.
DESPROVIMENTO. As razões recursais devem atacar os fundamentos
da decisão para tentar obter sua reforma, sob pena de não conhecimento
do recurso.  Ante o exposto,  nego provimento ao  agravo interno,  para
manter  a  decisão  unipessoal  que  negou  seguimento  ao  apelo.  (TJPB;
AgRg  0001448-45.2013.815.0491;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;
Relª Desª Maria das Graças Morais Guedes; DJPB 10/11/2014; Pág. 19)

No caso concreto,  as  alegações  apresentadas  pelo apelante
para  obter  a  reforma  da  sentença  atacam  especificamente  os  fundamentos  da
decisão recorrida,  notadamente no que diz respeito à inexistência da obrigação
constituída pelo Órgão judicial de origem.

Como o recorrente se insurge em relação aos elementos do
liame jurídico-administrativo em discussão nos autos,  não ocorre a violação do
inciso  II,  do  art.  514,  do CPC,  inexistindo,  via  de  consequência,  a  violação do
princípio da dialeticidade arguida pela apelada.

Com essas considerações, REJEITO A PRELIMINAR.

3 – Mérito

Os  questionamentos  devolvidos  por  meio  da  remessa
necessária e da apelação dizem respeito à legitimidade da pretensão na situação
de  violação  da  regra  do  concurso  público,  e  ao  pagamento  a  menor  dos
vencimentos de titularidade da apelada referente ao lapso temporal compreendido
entre o mês de fevereiro de 2004 a julho de 2007, bem como os valores relativos ao
décimo terceiro salário pertinente aos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007.

Inexiste  dúvida  de  que  o  liame  jurídico  material  entre  as
partes é nulo, por violação a regra do concurso público, e esse vício não impede a
percepção da remuneração relativa à função pública desempenhada pela servidora
pública.

Nesse sentido colaciono julgado deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR ESTADUAL.  CONTRATO  NULO.  DIREITO

APELAÇÃO Nº 0001088-58.2012.815.0261 – Decisão Monocrática      5



AO  PERCEBIMENTO  DE  VERBAS  EM  ATRASO.  DIFERENÇAS
SALARIAIS.  AUSÊNCIA  DE  APRESENTAÇÃO  DE  PROVAS  POR
PARTE DO DEMANDADO. APLICAÇÃO DO ART. 557, ‘CAPUT’, DO
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Súmula nº 363 do TST. Contrato nulo.
Efeitos (nova redação). Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 a contratação
de servidor público, após a cf/1988, sem prévia aprovação em concurso
público,  encontra  óbice  no  respectivo  art.  37,  II  e  §  2º,  somente  lhe
conferindo  direito  ao  pagamento  da  contraprestação  pactuada,  em
relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do
salário mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do fgts. (TJPB; AI
2013125-22.2014.815.0000; Rel. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides;
DJPB 29/01/2015; Pág. 20)

Ultrapassada a solução da questão relativa às consequências
advindas do contrato nulo, passo a analisar o problema concernente à existência
da lesão alegada pertinente ao pagamento a menor da remuneração.

Evidenciam  os  instrumentos  insertos  no  processo  que  a
apelada, nos anos de 2004, 2005, 2006 e 2007, percebeu vencimentos no importe de
R$ 118,00, R$ 151,00, R$ 151,00 e R$ 151,00, f. 10/14, respectivamente, enquanto o
salário mínimo vigente nesses exercícios correspondia a R$ 260,00 (MP 182/2004),
R$ 300,00 (Lei Federal nº 11.164/2005), R$ 350,00 (MP 288/2006) e R$ 380,00 (Lei
Federal nº 11.498/2007), e essas circunstâncias fáticas denotam a comprovação da
existência do liame jurídico e as respectivas lesões alegadas, inclusive em relação
ao não pagamento das gratificações natalinas.

Por  sua  vez,  no  entanto,  o  apelante  não  comprovou  a
inexistência dos débitos apontados na petição inicial notadamente no diz respeito
ao pagamento da remuneração mensal superior ao salário mínimo, e do décimo
terceiro salário. 

Como o apelante não trouxe aos autos provas de ter efetuado
o pagamento das verbas salariais constituída pelo Juízo  a quo, suportará o ônus
dessa omissão, na forma do art. 333, II, do CPC, porquanto a recorrida não tem
como demonstrar o fato negativo.

É pacífico o entendimento na jurisprudência deste Tribunal
de Justiça que, em se tratando de documentos correspondentes ao pagamento de
servidor, cabe ao ente estatal comprovar a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou
então, fazer prova de que a funcionária não faz jus ao direito reclamado, por deter
a incumbência de trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora, consoante julgado que colaciono.

Destaco a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA. Ação ordinária de cobrança. Servidor público
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municipal.  Sentença  de  procedência  parcial.  Retenção  de  salários.
Adimplemento  não  comprovado  pelo  promovido.  Ônus  do  ente
municipal. Desprovimento. (TJPB; RN 0001222-67.2013.815.0191; Segunda
Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho;
DJPB 16/03/2015; Pág. 15)

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS RETIDOS.
NÃO COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO
DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  NÃO  DESINCUMBÊNCIA.
PAGAMENTO DEVIDO. PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL
DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DA SENTENÇA.  ART.  557  DO  CPC.
DESPROVIMENTO. Qualquer exercício de força de trabalho empregado
por  trabalhador  urbano  ou  rural,  celetista  ou  estatutário,  deve  ser
remunerado, sob pena de enriquecimento sem causa da edilidade.  Em
processo envolvendo questão de retenção de salários  cabe a  edilidade
comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não o
efetuou  na  forma  devida.  Havendo  orientação  sedimentada  no  órgão
colegiado, o relator julgará monocraticamente o recurso dando às partes
a  prestação  jurisdicional  que  seria  concedida  se  julgado  pelo  órgão
fracionário.  Inteligência  do  art.  557  do  cpc.  (TJPB;  APL  0001380-
08.2011.815.0381; Terceira Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Marcos
Coelho de Salles; DJPB 19/12/2014; Pág. 30)   

Por  fim,  no  que  diz  respeito  à  extensão  dos  honorários
advocatícios,  incide  no  caso  concreto  em relação  a  esse  tema as  hipóteses  das
alíneas 'a', 'b', e 'c', do §3º, e do §4º, do art. 20, do Código de Processo Civil.

As circunstâncias fáticas delineadas nos autos denotam que o
advogado empreendeu todos os esforços no sentido de obter a tutela jurisdicional
favorável a sua constituinte, o que está retratado pelo alto zelo do profissional em
relação à discussão veiculada nesta relação processual, autorizando a manutenção
da verba em discussão dentro dos limites fixados pelo Juízo de origem. 

As normas insertas no art.  557, do CPC, que permitem ao
relator analisar monocraticamente os recursos ou as decisões que estiverem em
confronto com jurisprudência dos tribunais superiores, são aplicáveis à remessa
oficial.

Nesse sentido é a Súmula n° 253, do Superior Tribunal de
Justiça: 

O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir o recurso, alcança o
reexame necessário.

Como  a  apelação  e  a  remessa  oficial  estão  em  manifesto
confronto com a jurisprudência dominante deste Tribunal, a situação se enquadra
na hipótese de julgamento monocrático.
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Em face do exposto,  NEGO SEGUIMENTO À REMESSA
OFICIAL E A APELAÇÃO, na forma do art. 557, caput, do Código de Processo
Civil.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 30 de março de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                     Relatora
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