
 
Poder Judiciário

Tribunal de Justiça da Paraíba
  Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

REMESSA OFICIAL Nº. 0000671-52.2014.815.0741
Origem : Juízo da Comarca de Boqueirão
Relatora : Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Autor : Maria Pereira Firmino
Advogado : Maria Zuleide Sousa Dias
Réu : Município de Boqueirão

REMESSA  OFICIAL. ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE  PAGAMENTO  DOS  QUINQUÊNIOS
NA  FORMA  ESTATUÍDA  NA  LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL.  DIFERENÇAS  REMUNERATÓRIAS.
REVELIA DO ENTE PÚBLICO. INOCORRÊNCIA DOS
EFEITOS  MATERIAIS  DA  CONTUMÁCIA.
CONJUNTO  PROBATÓRIO  DESARMÔNICO  EM
RELAÇÃO AOS FATOS PONTUADOS NA EXORDIAL.
PROVIMENTO.

A ausência  de  apresentação  de  resposta  pela  fazenda
pública  desencadeia  a  materialização  da  revelia  sem
configurar a presunção de veracidade das circunstâncias
fáticas  apontados  na  exordial,  devendo  o  autor
demonstrar os fatos constitutivos do seu direito.

No  caso  concreto,  inexiste  comprovação  dos  fatos
especificados na petição inicial, notadamente no tocante
a  existência  da  lesão no momento  do  ajuizamento  da
demanda,  impondo  o  reconhecimento  da
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consubstanciação  da  improcedência  do  pedido
formulado na exordial.

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em dar provimento
à remessa oficial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Remessa Oficial da sentença proferida pelo
Juízo da Comarca de  Boqueirão nos autos da ação ordinária de cobrança
ajuizada por Maria Pereira Firmino em face do Município de Boqueirão.

O comando judicial foi prolatado nos seguintes termos:

ISTO POSTO, diante do que dos autos consta,  com base na Lei

Municipal  n°  733/99,  JULGO PROCEDENTE o  pedido  exordial,

com apreciação do mérito (art. 269, I, do CPC), determinando que

o  Município  de  Boqueirão-PB  implemente  no  contracheque  da

autora o percentual de 15% (quinze por cento), referentes aos 03

(três quiquênios faltantes, que deverá incidir sobre o vencimento

base do cargo ocupado pela servidora,  condenando-o,  ainda,  ao

pagamento dos valores vencidos e retroativos, a serem apurados

em  liquidação  (art.  475-A,  do  CPC),  excluindo-se  os  valores

atingidos pela prescrição quinquenal nas verbas que antecederam

os 05 (cinco) anos à propositura da ação.

A correção monetária incidirá desde quando devido o pagamento,

ou seja, a contar da data em que foram adquiridos os direitos à

incorporação dos quinquênios.

Os juros de mora devem incidir a partir da citação, observado o
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disposto no art. 1º-F, da Lei n° 9.494/97.

Isento de custas, nos termos do art. 29, da Lei Estadual n° 5.672/92.

Condeno o Município ao pagamento dos honorários advocatícios,

à base de 15% (quinze por cento) do valor da condenação (art. 20,

§º, do CPC), a ser apurado em liquidação.

Ante o disposto no art. 475, I, do CPC, transcorrido o prazo para

interposição de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio

Tribunal de Justiça da Paraíba.

O  Ministério  Público  opina  pelo  desprovimento  do
recurso  por  estar  demonstrada  a  ausência  de  pagamento  da  verba
remuneratória questionada, f. 62/63.

É o relatório.

DECIDO

O  Juízo  a  quo julgou  procedentes  os  pedidos,
condenando o promovido a implantar os quinquênios no percentual de 15%
e a pagar as diferenças remuneratórias, por estar a prestação assegurada em
legislação municipal.

Inicialmente, deixo consignado que o Órgão judicial de
origem declarou a revelia do demandado, conforme decisum de f. 43/44.

A ausência de contestação da fazenda pública, embora
implique revelia, não conduz à aplicação dos seus efeitos materiais, tal como
consagrado no art. 319, do Código de Processo Civil, ou seja, não há de se
falar em presunção de veracidade dos fatos narrados pela parte autora, uma
vez  que  o  caso  trata  de  direitos  indisponíveis  do  ente  público  como  o
disposto no art. 320, II, do CPC

O contexto das provas insertas nos autos denota que os

REMESSA OFICIAL Nº.0000671-52.2014.815.0741– Acórdão                     3



fatos especificados na exordial e submetidos ao julgamento nesta instância
recursal não estão demonstrados.

Isso porque o suposto pagamento a menor alegado pela
autora se reporta aos cinco anos que antecedem ao mês de janeiro de 2013,
momento do ajuizamento da demanda, e somente existe um comprovante
de pagamento relativo a junho de 2006.

Logo,  não  há  comprovação  da  suposta  lesão  descrita
pela demandante, por inocorrer comprovação da suposta lesão.

Ultrapassada  a  análise  das  provas  colacionadas  ao
presente encarte processual, passo a verificar os efeitos da revelia no caso
concreto.

Os  efeitos  da  contumácia,  in  casu,  devem  ser
relativizados,  no  que  diz  respeito  à  presunção  de  veracidade  dos  fatos
pontuados  na  exordial,  por  deter  o  autor  a  titularidade  do  ônus  de
comprovar  os  elementos  suscitados  na  petição  inicial  para  fins  de  obter
tutela jurisdicional favorável a sua pretensão.

Outro não é o entendimento dos tribunais pátrios:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO.  REEXAME  NECESSÁRIO.

AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL.

INCIDÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. IMPOSSIBILIDADE.

DIREITOS  INDISPONÍVEIS.  PESSOA  JURÍDICA  DE  DIREITO

PÚBLICO.  JULGAMENTO  ANTECIPADO  DA  LIDE.  APELO

CONHECIDO,  MAS,  PREJUDICADO. REEXAME CONHECIDO

E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O

RETORNO DOS  AUTOS  À ORIGEM  PARA O SEU REGULAR

PROCESSAMENTO,  COM  A  REALIZAÇÃO  DOS  ATOS

INSTRUTÓRIOS. O julgamento antecipado da lide somente seria

possível  nos  casos  em  que  todos  os  fatos  alegados  estivessem

suficientemente  provados  por  documentos.  Referido  julgado

restaria autorizado não pela revelia, mas pela desnecessidade de
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outras provas, com fundamento no art. 330, I do CPC. O que não é

o caso dos autos. A presunção de veracidade advinda da revelia é

relativa e uma presunção relativa não tem o condão de alvejar a

presunção  de  legitimidade  dos  atos  administrativos,  o  que

corrobora  com a  necessidade  de  produção  de  provas.  O  STJ  já

entendeu: "Não se aplicam os efeitos da revelia contra a Fazenda

Pública uma vez que indisponíveis os interesses em jogo. O ato

administrativo  goza  da  presunção  de  legalidade  que,  para  ser

afastada,  requer  a  produção  de  prova  inequívoca  cujo  valor

probatório  não  pode  ter  sido  produzido  unilateralmente   pelo

interessado.  Agravo  regimental  improvido.  (AGRG  no  RESP

1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA,

julgado  em 18/02/2010,  DJe  02/03/2010)  Esta  Corte  de  Justiça  já

firmou  o  seguinte  entendimento:  "Sendo  os  bens  do  município

indisponíveis,  nos  termos  do  art.  320,  II  do  CPC,  os  efeitos  da

revelia não poderiam ter sido aplicados ao ente estatal. A revelia

ocorre, mas seus efeitos não. Ainda que o réu não conteste, o autor

tem de fazer a prova dos fatos constitutivos de seu direito (CPC

333 I), vedado ao Juiz julgar antecipadamente a lide(CPC 330, II)".

Sentença anulada". (TJCE. Apelação Cível nº 141375200180600000.

Relator Desembargador: José ArÍSIO Lopes DA COSTA. Julgado

em 06/12/2006)" APELO CONHECIDO, PORÉM PREJUDICADO.

Reexame  necessário  conhecido  e  provido,  PARA  ANULAR  A

SENTENÇA,  DETERMINANDO  O  RETORNO  DOS  AUTOS  À

ORIGEM PARA O SEU REGULAR PROCESSAMENTO, COM A

REALIZAÇÃO DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. (TJCE; AC 0000347-

11.2000.8.06.0157;  Sétima  Câmara  Cível;  Rel.  Des.  Francisco

Bezerra Cavalcante; DJCE 06/11/2012; Pág. 133)  

No  caso  concreto,  inexiste  comprovação  dos  fatos
especificados na petição inicial,  notadamente no tocante ao pagamento a
menor no momento do ajuizamento da demanda, impedindo a aplicação
dos  efeitos  da  revelia  em  desfavor  do  demandado,  e  essa  situação
desencadeia a consubstanciação da improcedência do pedido formulado na
exordial.
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Como a decisão judicial está na contramão do conjunto
probatório contido nos autos, por ausência de prova concludente acerca da
existência da lesão, somente resta a modificação do  decisum submetido ao
reexame necessário.

Com  essas  considerações,  DOU  PROVIMENTO  À
REMESSA OFICIAL para julgar improcedentes os pedidos formulados na
exordial, e condenar a autora ao pagamento de custas processuais, deixando
de arbitrar honorários advocatícios, em razão da ausência de participação
do demandado nesta relação processual.

É como voto.

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 14 de junho de 2016, conforme
certidão  de  julgamento  de  f.  70,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.
Participaram do julgamento, além desta Relatora e do Presidente, o Exmo.
Dr.  Marcos William de Oliveira (Juiz convocado para substituir  o Exmo.
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente ao julgamento a Exma.
Dra. Ana Cândida Espínola, Promotora de Justiça convocada.

João Pessoa, 20 de junho de 2016.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
          R E L A T O R A
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