
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO Nº 0001531-49.2010.815.0141.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Bom Sucesso.
Advogado : Renato Abrantes de Almeida.  
Apelada : Maria do Carmo de Oliveira.
Advogado : Almair Beserra Leite.

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SENTENÇA
DE  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  SERVIDOR
PÚBLICO MUNICIPAL.  DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO.  ADIMPLEMENTO COMPROVADO.
DOCUMENTOS  JUNTADOS  EM  FASE
RECURSAL. OPORTUNIZAÇÃO DE A PARTE
CONTRÁRIA  EFETIVAR  O
CONTRADITÓRIO.  AUSÊNCIA  DE  MÁ-FÉ
PELA  EDILIDADE.  IDONEIDADE
PROBATÓRIA.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  VERBA
CONDENATÓRIA JÁ ADIMPLIDA. REFORMA
DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  DO
REEXAME E DO APELO.

- “A jurisprudência desta Corte possui entendimento
no sentido de que a 'juntada de documentos, em fase
de  apelação,  que  não  se  enquadram  naqueles
indispensáveis à propositura da ação e apresentam
cunho  exclusivamente  probatório,  com  o  nítido
caráter  de  esclarecer  os  eventos  narrados,  é
admitida,  desde  que  garantido  o  contraditório  e
ausente qualquer indício de má-fé,  sob pena de se
sacrificar  a  apuração  dos  fatos  sem  uma  razão
ponderável'”  (STJ, Primeira Turma,  AgRg no REsp:
1520509  DF  2015/0062380-8,  Relator:  Ministro
Sérgio Kukina, DJe 18/05/2015).

-  Tendo  sido  oportunizado  o  efetivo  contraditório
mediante a intimação da parte apelada para apresentar
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contrarrazões ao recurso apelatório da edilidade, junto
ao qual  foram juntados os documentos estritamente
probatórios da situação de adimplemento das verbas
trabalhistas  objeto  de  condenação,  há  de  se  dar
provimento ao apelo e ao reexame necessário para o
fim  de  reformar  a  sentença,  reconhecendo  que  já
houve  o  pagamento  dos  décimos  terceiros  salários
reivindicados.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária, dar provimento ao recurso e ao reexame, nos termos do voto
do relator, unânime.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Bom
Sucesso  contra  sentença  (fls.  84/89)  proferida  pelo  Juízo  da  2ª  Vara  da
Comarca de Catolé do Rocha que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada
por  Maria  do  Carmo  de  Oliveira,  julgou  parcialmente  procedentes  os
pedidos iniciais.

Na peça de ingresso (fls.  02/07), inicialmente ajuizada sob a
forma de reclamação trabalhista perante a Justiça Laboral, a autora relata que
foi contratada, em 01/07/1995, para exercer as funções de Agente Comunitário
de Saúde, destacando que o Município de Bom Sucesso não lhe garantiu a
percepção  do  FGTS,  do  adicional  de  insalubridade  e  do  décimo  terceiro
salário.  Ao  final,  pugnou  pela  implantação  do  adicional  e  pagamento  das
verbas referidas.

Contestação apresentada pela edilidade (fls. 25/28), alegando,
preliminarmente, a incompetência da Justiça do Trabalho e a prescrição bienal
e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados.

Decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região pela
incompetência da Justiça Especializada (fls. 65/67).

O feito foi, então, distribuído à Justiça Comum Estadual (fls.
73), sobrevindo, após a fase instrutória, sentença nos seguintes termos:

“DIANTE DO EXPOSTO, com base no art. 269 do
Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE O
PEDIDO EM PARTE e  condeno  o  demandado  ao
pagamento,  em  favor  da  parte  autora,  do  valor
concernente ao 13° salário dos anos trabalhados e
não  prescrito,  incidindo juros  de  mora e  correção
monetária na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
com  as  alterações  implementadas  pela  Lei  nº
11.960/09,  considerando-se  o  que  decidido  até  o
momento na ADI n° 4.357.
Condeno o promovido ao pagamento de honorários
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advocatícios que fixo, com base no art. 20, parágrafo
4º, do CPC, 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Sentença submetida ao duplo grau de jurisdição, na
forma da súmula 490 do STJ. Assim, escoado o prazo
sem recurso voluntário das partes, independente de
nova conclusão, remeta-se os autos para a instância
ad  quem,  para  fins  de  processamento  da  remessa
necessária”.

Inconformado, o ente federado interpôs Apelação (fls. 91/93),
enfatizando que  foi  condenado ao pagamento  de  décimo terceiros  salários,
sem que tenha havido quaisquer fundamentos na inicial, constando o pleito tão
somente no rol de pedidos da peça de ingresso. 

Enfatiza que houve o reconhecimento do pagamento das verbas
objeto  de  condenação  nos  autos  dos  processos  nº  014.2010.000.804-5  e
014.2010.000.043-8.  Frisa  que,  inclusive,  o  patrono que  subscreve  o  apelo
acordou verbalmente  com o advogado da  recorrida,  no intuito de  que  este
formulasse  desistência  do  pedido  relativo  aos  décimos  terceiros,  tendo em
vista a regular quitação. Por fim, pugna pelo provimento do recurso e reforma
da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  contrária  não
apresentou contrarrazões (fls. 132v).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  138),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Primeiramente,  cumpre  registrar  que,  tendo  a  decisão  sido
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, com base
nos  requisitos  de  admissibilidade  deste  deve  ser  realizado  o  juízo  de
conhecimento do apelo e do reexame necessário. 

Assim sendo, preenchidos os pressupostos de admissibilidade
recursal, conheço do reexame e do apelo, passando à análise dos argumentos
contidos nas peças apresentadas pelas partes nesta demanda.

Como relatado, o  objeto do apelo e  do reexame se restringe
unicamente à análise do direito aos décimos terceiros salários, alegadamente
não pagos pela  edilidade durante todo o prazo de  vigência do  contrato de
trabalho da demandante.

De antemão, há de se assinalar que, muito embora não prime
pela  boa  técnica  redacional,  bem  como  pela  evidenciação  organizada  das
causas de pedir e pedido, dos termos da petição inicial é plenamente possível
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compreender que a demandante relatou que a  edilidade nunca lhe pagou o
décimo terceiro salário, razão pela qual pleiteou a correspondente condenação,
observando o período prescricional.

A compreensão da causa de pedir e do pedido é de tal forma
evidente que o próprio Município de Bom Sucesso confessa que, com relação
aos décimos terceiros  salários  firmou um acordo verbal  com o patrono da
apelada, a fim de que este desistisse especificamente de tal pedido, uma vez
que se comprometera a quitar os respectivos valores. Destaca, pois, que houve
um acordo, por meio do qual reconheceu a causa de pedir da inadimplência da
gratificação natalina, comprometendo-se à correspondente quitação. 

Logo, resta presente um relato fático-jurídico que correspondeu
a um dos pedidos formulados pela autora, estando presente a causa de pedir,
bem como inexistindo prejuízo ao contraditório e à ampla defesa da edilidade,
que  entendeu  perfeitamente  o  inconformismo  da  promovente,  tanto  é  que
reconheceu em acordo o inadimplemento da verba pretendida.

Pois  bem,  ultrapassada  a  questão  da  existência  de  causa  de
pedir em relação ao pleito de condenação em décimo terceiro salário, é de bom
alvitre registrar ser de conhecimento público e notório que a imensa maioria
dos  Municípios  de  nosso  Estado da  Paraíba  são  demandados em ações  de
cobrança de verbas trabalhistas e, na maioria dos casos, sagram-se perdedores,
por não apresentarem mínima organização estrutural para a simples prova de
que efetuou o devido pagamento aos servidores.

Na situação dos  autos,  observa-se  que  o  Município  de  Bom
Sucesso,  após  reiteradas  demandas  trabalhistas,  buscou  regularizar  o
pagamento dos décimos terceiros salários dos agentes comunitários de saúde,
consoante provam os documentos juntados quando da apelação pela edilidade
(fls.  94/131),  entres  os  quais  se  constatam  notas  de  empenho  destinadas
especificamente para a verba em questão (fls. 94; 101; 107; 113; 119 e 126),
bem  como  demonstrativo  de  pagamento  especificamente  dirigido  à
promovente (fls. 95; 102; 108; 114; 121 e 128).

Frise-se que, conforme entendimento do Superior Tribunal de
Justiça, é plenamente possível a juntada de documentos em fase de apelação,
quando não se enquadre no conceito de indispensáveis ao ajuizamento da ação
e desde que apresentem cunho exclusivamente probatório, com o caráter de
esclarecer  os  eventos  narrados,  sendo  garantido  o  contraditório  e  a  ampla
defesa.

A propósito, confira-se o recente julgado da Corte Superior:

“AGRAVO  REGIMENTAL.  ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR  PÚBLICO.  JUNTADA  DE
DOCUMENTO  COM  A  APELAÇÃO.
POSSIBILIDADE.  DESVIO  DE  FUNÇÃO.
REEXAME  DE  PROVAS.  IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA 7/STJ. 
1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento
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no sentido  de que a "juntada de documentos,  em
fase de apelação, que não se enquadram naqueles
indispensáveis à propositura da ação e apresentam
cunho  exclusivamente  probatório,  com  o  nítido
caráter  de  esclarecer  os  eventos  narrados,  é
admitida,  desde  que  garantido  o  contraditório  e
ausente qualquer indício de má-fé, sob pena de se
sacrificar  a  apuração  dos  fatos  sem  uma  razão
ponderável"  (REsp  1.176.440/RO,  Rel.  Ministro
NAPOLEÃO NUNES  MAIA FILHO,  PRIMEIRA
TURMA, julgado em 17/09/2013, DJe 04/10/2013).
2. A alteração das conclusões adotadas pelo acórdão
recorrido a respeito do suposto desvio de função, tal
como  colocada  a  questão  nas  razões  recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo
fático-probatório  constante  dos  autos,  providência
vedada em recurso especial, a teor do óbice previsto
na  Súmula  7  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.
Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento”.
(STJ - AgRg no REsp: 1520509 DF 2015/0062380-8,
Relator:  Ministro  SÉRGIO  KUKINA,  Data  de
Julgamento: 07/05/2015,  T1 - PRIMEIRA TURMA,
Data de Publicação: DJe 18/05/2015). (grifo nosso).

Assim sendo, tendo sido oportunizado o efetivo contraditório
mediante  a  intimação  da  parte  apelada  para  apresentar  contrarrazões  ao
recurso apelatório da edilidade, junto ao qual foram juntados os documentos
estritamente probatórios da situação de adimplemento das verbas trabalhistas
objeto  de  condenação,  há  de  se  dar  provimento  ao  apelo  e  ao  reexame
necessário para o fim de reformar a sentença, reconhecendo que já houve o
pagamento dos décimos terceiros salários reivindicados.

- Conclusão

Por tudo o que foi exposto, DOU PROVIMENTO ao Recurso
Apelatório e  ao  Reexame  Necessário para  julgar  improcedente  o  pedido
relativo ao pagamento de décimos terceiros salários.

Em face da modificação do julgado, considerando que a parte
autora restou vencida em todos os pedidos, condeno-a ao pagamento de custas
e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado da causa, conforme art. 85, §3º, inciso I, do Código de Processo
Civil  de  2015,  restando  suspensa  a  exigibilidade,  em  face  da  gratuidade
judiciária concedida.

É COMO VOTO.

Presidiu a  sessão o  Exmo.  Des.  Abraham Lincoln da  Cunha
Ramos.  Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.  Des.  Oswaldo  Trigueiro  do
Valle  Filho,  o  Exmo.  Dr.  Tércio  Chaves  de  Moura,  juiz  convocado  em
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substituição a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira
e o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos. Presente ao julgamento, o
Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala de Sessões da
Segunda Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado da
Paraíba, João Pessoa, 07 de junho de 2016.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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