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DECISÃO MONOCRÁTICA
PROCESSUAL  CIVIL –  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL  –  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS  RETIDOS  –  PROCEDÊNCIA  –
APELAÇÃO  CÍVEL  – DOCUMENTAÇÃO
ACOSTADA  PELO  RÉU  VISANDO  PROVAR  O
PAGAMENTO  DAS  VERBAS  –
EXTEMPORANEIDADE  –  IMPOSSIBILIDADE  DE
APRECIAÇÃO  –  ALEGAÇÃO,  EM  SEDE  DE
CONTRARRAZÕES,  DE  PAGAMENTO  DOS
SALÁRIOS  NO  CURSO  DA  LIDE  –  PERDA
SUPERVENIENTE  DO  OBJETO  –  FALTA  DE
INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO
SEM  RESOLUÇÃO  DO  MÉRITO  –  MATÉRIA  DE
ORDEM PÚBLICA –  RECURSO PREJUDICADO –
INTELIGÊNCIA DO ART.  557,  CAPUT,  DO CPC –
SEGUIMENTO NEGADO.

-  “Deve-se  considerar  a  realidade  processual  no
momento  da  sentença.  Fatos  impeditivos,
modificativos e extintivos noticiados após decisão de
1º grau apenas servem para tornar a questão atingida
na  lide  incontroversa,  salvo  se  se  tratar  de
fato/documento  novo.  No  caso  dos  autos,  o
documento  trazido  aos  autos  pela  recorrente  não
pode  ser  considerado  novo,  pois  existente  e
acessível  pela  insurgente  antes  da  sentença  ora
questionada.”

- Há perda superveniente do objeto se o interessado
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afirma  ter  recebido  administrativamente,  no
transcurso do processo, o que postulava.

- Extinto o feito pela perda superveniente do objeto,
em razão da  quitação  da  verba  reclamada  após  a
propositura  da  ação,  deve  a  parte  promovida,  que
deu  causa  ao  ajuizamento,  suportar  com  o  ônus
sucumbencial.

Vistos etc.

Trata-se de apelação cível  interposta pelo  Município  de São
José  de  Caiana  contra  sentença,  proferida  pelo  MM.  Juiz  da  1ª  Vara  de
Itaporanga, que, nos autos da reclamação trabalhista ajuizada por Maria do
Socorro Nunes dos Santos, julgou procedente o pedido, condenando o ora
recorrente ao pagamento dos salários relativos ao período especificado na
exordial.

Suscita  o  apelante,  preliminarmente,  a  inépcia  da inicial  e  a
fluência do lapso prescricional. No mérito, afirma que as folhas de pagamento
comprovam a quitação das verbas reclamadas, e, por isso, deve ser provido o
apelo, para que seja julgado improcedente o pedido.

Intimado, o apelado apresentou contrarrazões, reconhecendo o
pagamento, porém, somente no curso da demanda.

Instado  a  se  manifestar,  o  Ministério  Público  opinou  pela
rejeição das preliminares, abstendo-se de opinar sobre o mérito recursal.

É o breve relatório.

DECIDO.

A meu ver, a causa comporta julgamento monocrático, vez que
existe  questão  de  ordem  pública  a  ser  analisada  que  tornará  o  apelo
prejudicado, autorizando, assim, a aplicação do art. 557, caput, do CPC.

Pois  bem,  em  primeiro  lugar,  ressalto  que  as  folhas  de
pagamento acostadas apenas no apelo (fls. 44/53), na tentativa de provar a
quitação das verbas retidas, não devem ser conhecidas para a resolução do
litígio,  eis  que  produzidas  extemporaneamente,  nos  termos  dos  seguintes
precedentes do STJ:

[…].  Os  documentos  indispensáveis  à  propositura  da  ação
(CPC,  art.  283)  ou  os  fundamentais/substanciais  à  defesa
devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou
contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a
juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não
sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer
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prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397).
2.  Indispensáveis  à  propositura  da  ação  ou
fundamentais/essenciais  à  defesa  são  os  documentos  que
dizem  respeito  às  condições  da  ação  ou  a  pressupostos
processuais,  bem como os  que  se  vinculam diretamente  ao
próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as
ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão
da  relação  jurídica  estabelecida entre  as  partes.  […].  (REsp
1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015)

[…].  A  jurisprudência  desta  Corte  admite  a  juntada  de
documentos  aos  autos,  em  fase  recursal,  apenas  quando
sejam destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos
articulados na inicial, o que, consoante assentado pelo acórdão
recorrido, não é o caso dos autos. 5. Agravo regimental não
provido. (AgRg no AREsp 76.940/RS, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS  BÔAS  CUEVA,  TERCEIRA  TURMA,  julgado  em
18/09/2014, DJe 25/09/2014)

O que  expõem os  julgados  é  que  somente  será  possível  a
juntada de documento na fase recursal se fizer referência a fatos articulados
após  a  inicial  ou  contrapor  aquela  já  produzida  nos  autos,  assim  como
prescreve o art. 397, do CPC1. Em caso contrário, a documentação deve ser
acostada na inicial pelo autor e na contestação pelo réu, principalmente se
está em seu poder e é vinculada diretamente ao objeto da demanda, como é
o caso.

Na  hipótese  vertente,  embora  citado,  o  apelante  sequer
contestou,  o  que,  decididamente,  impede  que  sejam  juntadas  provas
relevantes na fase recursal, mormente quando poderiam, perfeitamente, ser
produzidas naquele primeiro momento. Nesse sentido, entende esta Corte de
Justiça, in verbis:

[…].  Deve-se considerar a realidade processual no momento
da  sentença.  Fatos  impeditivos,  modificativos  e  extintivos
noticiados após decisão de 1º grau apenas servem para tornar
a questão atingida na lide incontroversa, salvo se se tratar de
fato/documento  novo.  -  No  caso  dos  autos,  o  documento
trazido aos autos  pela  recorrente  não pode ser  considerado
novo,  pois  existente  e  acessível  pela  insurgente  antes  da
sentença ora questionada. […]. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do  Processo  Nº  00056505520108150011,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 11-12-2014)

Em  verdade,  o  que  deve  ser  levado  em  conta  é  a
argumentação da recorrida, em sede de contrarrazões, de que, no curso da
demanda, foram quitadas as parcelas vindicadas, situação que enseja a perda

1 Art.  397.  É lícito  às partes,  em qualquer tempo,  juntar  aos autos documentos novos,  quando
destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, ou para contrapô-los aos que
foram produzidos nos autos.
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superveniente do objeto e, consequentemente, a extinção do processo sem
resolução do mérito. Sobre o tema:

[…].  Há  perda  superveniente  do  objeto  se  o  interessado
recebeu administrativamente, no transcurso do processo, o que
postulava. Isso porque se perdeu a utilidade e a necessidade
do provimento jurisdicional, a esvaziar,  assim, o interesse de
agir,  uma  das  condições  da  ação.  […].  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00648865520058152001,  2ª  Câmara  cível,  Relator  des
Abraham Lincoln da Cunha Ramos , j. em 08-08-2014) 

[…].  Extinto  o  feito  pela  perda  superveniente  do  objeto,  em
razão  da  desconstituição  do  crédito,  após  a  propositura  da
ação,  dúvidas  não  restaram  de  que  a  Fazenda  Pública
provocou  a  demanda,  dando  causa  à  movimentação  da
máquina  judiciária,  bem como,  a  atuação  da  parte  adversa,
motivo pelo qual, compete a ela – Fazenda Pública, arcar com
os ônus sucumbenciais e honorários do advogado. […]. (TJPB
-  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00286121920108152001,  3ª  Câmara  cível,  Relator  Dr.  João
Batista Barbosa - Juiz convocado , j. em 18-02-2014) 

O segundo julgado preconiza que,  em se tratando de perda
superveniente do objeto, o ônus da sucumbência recairá sobre a parte que
deu causa ao ajuizamento da demanda, no caso, o promovido, ora apelante,
devendo este, portanto, suportar com o ônus da sucumbência.

Ressalto, ademais, que, mesmo sendo possível o exame das
folhas de pagamento juntadas na fase recursal, creio que estas não seriam
suficientes  para  demonstrar  a  quitação  dos  salários  retidos  no  momento
correto, permanecendo, desse modo, incólume a fundamentação acerca da
perda superveniente do objeto e da sucumbência.

Por fim, informo que a perda superveniente do objeto fulmina
uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir. 

Logo, deve a causa ser extinta sem resolução do mérito, de
ofício, vez que as condições da ação são matérias de ordem pública, passível
de análise sem a arguição das partes.

Feitas essas considerações,  com fulcro no art.  267, VI,  do
CPC,  declaro,  de  ofício,  a  extinção  do  processo  sem  resolução  do
mérito,  em  razão  da  perda  superveniente  do  objeto  decorrente  do
pagamento  das  verbas  reclamadas  durante  o  curso  da  lide.  Recurso
prejudicado,  razão  pela  qual  nego-lhe  seguimento,  de  acordo  com  o
art. 557, caput, do CPC.

Na oportunidade, condeno o promovido ao pagamento dos
honorários  advocatícios  (isenção  de  custas),  no  valor  de  R$  500,00
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(quinhentos reais), nos termos do art. 20, §4º, do Código de Ritos. 

P. I.

João Pessoa, 18 de março de 2015.

Des. José Aurélio da Cruz
               Relator
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