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                DECISÃO MONOCRÁTICA

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CíVEL.
EMBARGOS  À  EXECUÇÃO.  ALEGAÇÃO  DE
PAGAMENTO  DE  VERBAS  SALARIAIS
ATRAVÉS  DE  FICHA  FINANCEIRA.
INSUFICIÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO.  ÔNUS
QUE  CABERIA  AO  AUTOR/EMBARGANTE.
DESCUMPRIMENTO DA REGRA DO ART: 333,
INCISO  I,  DO  CPC.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA  DE  IMPROCEDÊNCIA  DOS
EMBARGOS. APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART.
557,  DO  CPC.  SEGUIMENTO  NEGADO  AO
RECURSO. 

- Revela-se insubsistente, para interposição dos
presentes embargos à execução,  o  argumento
do Município de que a ficha financeira juntada na
inicial  atesta  que  as  verbas  salariais  em
execução  foram  devidamente  pagas,  já  que
deixou  de  juntar  comprovante  bancário
confirmando  a  informação  constante  na  ficha
funcional, não se desincumbindo, pois, de provar
o fato constitutivo de seu direito, a teor do Art.
333, inciso I, do Código de Processo Civil.

-  Ao  relator  é  facultado  decidir  negando
seguimento  ao  recurso  quando  se  afigurar
manifestamente  inadmissível,  improcedente  ou
prejudicado,  ou  a  pretensão  deduzida  se
confrontar  com  súmula  ou  jurisprudência
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predominante  do  respectivo  tribunal,  do
Supremo  Tribunal  Federal  ou  de  Superior
Tribunal de Justiça.

VISTOS, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  MUNICíPIO  DE
SOLÂNEA contra sentença (f. 27/28) proferida pelo Juiz de Direito da Vara
Única  da  Comarca  de  Solânea  que,  nos  autos  da  ação  de  embargos  à
execução,  ajuizados em face de  MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA CRUZ DA
SILVA,  julgo-os  improcedentes,  sob  o  fundamento  de  que  os  argumentos
fáticos e jurídicos trazidos pelo embargante não encontram amparo ao direito
por ele perseguido, especialmente porque juntou nos autos, ficha financeira
desprovida de documentos bancários, os quais comprovariam o pagamento
da condenação das verbas em execução.

O  apelante  pugna  pela  reforma  da  sentença,  arguindo,
reiteradamente,  que  a  execução  é  indevida,  em  razão  de  já  terem  sido
efetivamente pagas, conforme atesta a ficha financeira fl. 06 dos autos.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (f. 40/43).

Cota Ministerial às fls. 49/51, sem manifestação de mérito.
É o relatório. 

 FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os  requisitos  de  admissibilidade, conheço da
Apelação Cível interposta.

O apelo não prospera.

Às fls. 23 da ação de cobrança nº 000.2119-66.2010.815.0461,
em  apenso, ajuizada  pela  parte  ora  apelada,  consta  Planilha  de  Cálculo
atualizada monetariamente, na qual se percebe que os índices adotados para
os cálculos não estão aquém das normas do nosso sistema financeiro, o que
afastaria de plano, caso fosse alegado, qualquer excesso de execução.

Com efeito, disciplina a regra do art. 741 e incisos, do CPC,
senão vejamos:

Art. 741. Na execução contra a Fazenda Pública, os embargos
só poderão versar sobre:

I - falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia;
II- inexigibilidade do título;
III - ilegitimidade das partes;
IV - cumulação indevida de execuções;
V - excesso de execução;
VI  -  qualquer  causa  impeditiva,  modificativa  ou  extintiva  da
obrigação,  como  pagamento,  novação,  compensação,
transação ou prescrição, desde que superveniente à sentença;
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VII - incompetência do juízo da execução, bem como suspeição
ou impedimento do juiz.

Portanto, é exigível e exequível o valor cobrado na inicial da
ação  ordinária  de  cobrança,  em  fase  de  execução,  inexistindo  qualquer
mácula no título.

Noutro falar, assevero que, embora tenha o apelante alegado
nos presentes embargos, tanto na defesa, quanto no apelo, já ter pago as
verbas  salariais  em  execução,  não  comprovou  satisfatoriamente  o
cumprimento de sua obrigação trabalhista para com a servidora, ora recorrida,
como veremos a seguir.

Pois bem.
Compulsando  os  autos,  observa-se  que  o  embargante  se

contentou em afirmar que as verbas salariais eram indevidas em razão de já
terem  sido  pagas.  No  entanto,  de  tal  encargo  não  se  desincumbiu,  pois
caberia  a  esse,  nos  termos  do  art.  333,  inciso  I,  do  CPC,  provar  o  fato
constitutivo de seu direito através da apresentação de documentos (recibos,
depósito ou transferência de crédito em conta corrente) referentes à efetiva
contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

Desse modo, não merece guarida as alegações do Município
embargante. Ademais, vejo que a ficha financeira de f. 06 em nada contribui
para  impugnar  a  decisão,  eis  que,  desacompanhada  de  documentos
bancários  correspondentes  não  comprovam  efetivamente  a  quitação  das
verbas salariais em execução.

Ressalte-se  que  os  direitos  reclamados  encontram-se
assentados na Constituição da República, a qual estabelece que se aplicam
aos servidores ocupantes de cargos públicos, comissionados, ou não.

Vejamos o teor dos seguintes dispositivos constitucionais:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração
de  pessoal,  integrado  por  servidores  designados  pelos
respectivos Poderes.
[…]
§ 3º  Aplica-se aos servidores  ocupantes  de cargo público  o
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII,
XIX,  XX,  XXII  e  XXX,  podendo  a  lei  estabelecer  requisitos
diferenciados  de  admissão  quando  a  natureza  do  cargo  o
exigir.
[…]
VIII  –  décimo  terceiro  salário  com  base  na  remuneração
integral do servidor.
[…]
X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção dolosa;
[…]
XII  -   salário-família  pago  em  razão  do  dependente  do
trabalhador de baixa renda nos termos da lei; 

Importante destacar que, no momento em que a Administração
Pública impede a fruição dessas verbas aniquila um direito fundamental do
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servidor,  levando, por conseguinte,  ao enriquecimento sem causa da parte
adversa, no caso o Município de Solânea. 

O Superior Tribunal de Justiça possui o seguinte entendimento
sobre o tema: 

CONSTITUCIONAL.  RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO
DE  SEGURANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  OCUPANTE  DE
CARGO  EM  COMISSÃO.  EXONERAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
GOZO  DE  DOIS  PERÍODOS  DE  FÉRIAS.  INDENIZAÇÃO.
AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL  NO  ESTATUTO  DOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  ESTADO  DA  PARAÍBA.
DESNECESSIDADE.  OBRIGAÇÃO  QUE  SE  EXTRAI  DA
PRÓPRIA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART.  7º,  XVII)  E  DO
DEVER DE INDENIZAR AQUELE QUE CAUSA PREJUÍZO A
OUTREM (ARTS. 159 DO CÓDIGO CIVIL ANTERIOR E 186
DO  NOVO  CÓDIGO  CIVIL).  PRECEDENTE  DO  COLENDO
STF. I-  Tendo o servidor sido exonerado ex officio sem ter
gozado  dois  períodos  de  férias,  por  conveniência  do
serviço,  faz  jus  à  indenização,  por  imperativo  da  regra
constitucional  que  assegura  o  direito  ao  gozo  de  férias
anuais,  bem  como  pelo  dever  de  indenizar  àquele  que
sofreu  prejuízo  por  ato  de  outrem  (art.  159  do  vetusto
Código e Civil e 189 do Código Civil atual). II- Precedente do
C.  Supremo  Tribunal  Federal.  III-  Indenização  fixada  nos
termos do art. 137 da CLT. IV- Recurso ordinário provido para
conceder  a  segurança. 2  STJ  -  RMS  14665/PB  -  Relator
Ministro  FELIX  FISCHER  –  Quinta  Turma  –  Julgamento:
17/11/2005 - Publicação: 12/12/2005 p. 397. (destaquei)

Não destoa esta E. Corte de Justiça:

COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.  RETENÇÃO  DE
SALÁRIOS.  OBRIGAÇÃO  IMPOSTERGÁVEL  DO  PODER
PÚBLICO. APELAÇÃO CÍVEL.  JULGAMENTO ANTECIPADO
DA LIDE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. DEVER DO
MAGISTRADO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  PAGAMENTO.
INCUMBÊNCIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
CONDENAÇÃO  IMPOSTA  À  FAZENDA  PÚBLICA.
APLICAÇÃO DO CRÉDITO PELO INPC.  DESPROVIMENTO
DO RECURSO. - […]  O servidor público tem como provar
que  recebeu  os  seus  salários,  mas  não  tem  como
demonstrar que não os recebeu.  TJPB – Apelação Cível nº
042.2005.000903-6/001  -  4ª  Câmara  Cível  -  Relator:  Juiz
CARLOS ANTÔNIO SARMENTO. (destaquei)

Ademais,  a  remuneração  do  servidor,  que  engloba  outras
vantagens, é o amparo econômico à sua própria subsistência e a de seus
familiares,  razão porque é indevida a sua retenção, pois além de ser uma
garantia constitucional, ainda há o caráter alimentício. Tem, pois, importância
fundamental na manutenção da sua dignidade como trabalhador e como ser
humano. Tal é a relevância que recebeu regulação especial pela Lei Maior,
como foi acima destacado.
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Logo,  caberia  ao  Município  de  Solânea,  na  fase  de
conhecimento da ação principal,  e não em sede de embargos executórios,
provar  que os  argumentos  expostos  pela  servidora,  ora  embargada,  eram
desprovidos de fundamentos jurídicos, mas não o fez.

Destarte, não há razão para modificar a sentença vergastada,
não tendo como não atrair ao caso concreto a regra do art. 557,  caput, do
CPC, que autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior.

DISPOSITIVO

Diante  do  exposto,  à  luz  do  caput do  artigo  557,  do  CPC,
NEGO SEGUIMENTO À APELAÇÃO, por ser manifestamente improcedente,
mantendo-se incólume a sentença a quo.

Por fim, autue-se corretamente os presentes autos, já que
a  presente  apelação  cível  fora  interposta  nos  autos  do  processo  nº
00  01761-96.2013.815.0461, porém, de forma incorreta, fora autuado com
o número do processo principal nº 0002119-66.2010.815.0461 em apenso,
o qual se encontra suspenso. 

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa, 27 de março de 2015.

DESEMBARGADOR JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ

             Relator
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