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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0000719-73.2012.815.0161.
ORIGEM: 1ª Vara da Comarca de Cuité.
RELATOR: Ricardo Vital de Almeida - Juiz convocado para substituir o Des. Romero Marcelo
da Fonseca Oliveira.
APELANTE: Maria do Amparo de Lima.
ADVOGADO: Adriana Augusta de Aguiar Azevedo.
APELADO: Município de Nova Floresta.
ADVOGADO: José Aguinaldo Cordeiro de Azevedo.

EMENTA: AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
CARGO DE PROFESSOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO JUNTO À ORQUESTRA
FILARMÔNICA  DO  MUNICÍPIO.  PRETENSÃO  DE  RECONHECIMENTO  DE
VÍNCULO EMPREGATÍCIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.  APELAÇÃO DA
AUTORA.  PRELIMINAR  DE  NULIDADE  DA  SENTENÇA. SUPOSTO
FUNDAMENTO EM PROVA INEXISTENTE. NÃO OCORRÊNCIA.  REJEIÇÃO.
PRELIMINARES DE CARÊNCIA DE AÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
ARGUIDAS  NAS  CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO  DE  INEXISTÊNCIA  DE
RELAÇÃO LABORAL.  MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DO
APELO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SERVIDORA  PÚBLICA  QUE  JÁ  POSSUI
VÍNCULO  ADMINISTRATIVO  COM  A  EDILIDADE.  IMPOSSIBILIDADE  DE
RECONHECIMENTO DE RELAÇÃO DE EMPREGO COM O MUNICÍPIO, NOS
TERMOS  DA  CLT.  RECEBIMENTO  DE  VANTAGEM  EM  RAZÃO  DO
EXERCÍCIO  DE  FUNÇÃO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO  DE  PAGAMENTO  A
MENOR. DESPROVIMENTO  DA  APELAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.

1. Hão de ser rejeitadas as preliminares que possuem como fundamento matéria que
será enfrentada por ocasião da apreciação do mérito recursal.

2.  Demonstrado  que  a  Autora  é  servidora  municipal  e,  portante,  já  possui  vínculo
jurídico-administrativo  perante  o  Município  Réu,  resta  descabido  o  pedido  de
reconhecimento de relação laboral com a Edilidade, nos termos da Consolidação das
Leis Trabalhistas.

3. Incumbia à Autora o ônus de comprovar o pagamento a menor da vantagem pelo
exercício de função, apto a ensejar a condenação da Administração.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Apelação  n.º
0000719-73.2012.815.0161, em que figuram como partes Maria do Amparo de Lima e o
Município de Nova Floresta.

ACORDAM os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda  Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, acompanhando o voto
do relator, em conhecer da Apelação e negar-lhe provimento.



VOTO.

Maria do Amparo de Lima  interpôs  Apelação contra Sentença de f.  39/40,
prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Cuité, nos autos da Ação de Cobrança,
por ela intentada em face do Município de Nova Floresta, que julgou improcedente o
pedido que objetivava a condenação da Edilidade ao pagamento da diferença salarial do
período de 2008 a 2011, decorrente do exercício da função de músico na Filarmônica
José Batista, integrante da Secretaria Municipal de Educação, ao fundamento de que a
participação  na  Orquestra  configura  um  programa  assistencial  voluntário,  não
configurando  vínculo  jurídico  capaz  de  ensejar  direito  equivalente  ao  dos  demais
servidores  públicos,  condenando-a  ao  pagamento  dos  ônus  sucumbenciais,  com
exigibilidade suspensa, por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

Em suas razões, f. 41/46, defendeu, preliminarmente, a nulidade da Sentença,
por supostamente ter se baseado em prova inexistente nos autos, argumentando que a
Edilidade não  comprovou a  natureza  jurídica  de  programa assistencial  da  Orquestra
Filarmônica.

No mérito, a Apelante afirmou que restou demonstrada sua relação empregatícia
com o Município Apelado, haja vista que, em seu dizer, exerceu a função de músico na
Orquestra Filarmônica com habitualidade, sob subordinação e mediante remuneração,
pelo que sustenta estarem preenchidos os requisitos para a configuração do vínculo de
emprego, previstos no art. 3º, da Consolidação de Leis Trabalhistas.

Requereu o acolhimento da preliminar arguida com a anulação da Sentença, ou,
subsidiariamente, o provimento do Apelo e a reforma da Decisão, para que o pedido seja
julgado procedente.

Contrarrazoando,  f.  50/54,  o  Município  Apelado  arguiu  as  preliminares  de
carência de ação e de ilegitimidade passiva, ao argumento de que não possui vínculo
empregatício com os participantes da Orquestra Filarmônica.

No mérito, reiterou a inexistência de relação de emprego no caso em comento,
alegando  que a  Apelante  não  laborava  na  Orquestra,  não  recebia  salário,  tampouco
cumpria horário, bem como que os participantes da Filarmônica somente recebem uma
bolsa de incentivo durante o período em que dela fizerem parte, razão pela qual pugnou
pelo desprovimento da Apelação.

A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, f. 59/62,  sem manifestação sobre o
mérito por não vislumbrar hipótese de sua intervenção obrigatória, CPC/2015, art. 178, I
a III.

É o Relatório.

O  Recurso  é  tempestivo  e  dispensado  de  preparo,  pelo  que,  presentes  os
requisitos de admissibilidade, dele conheço.

A  Sentença  julgou  improcedente  o  pedido,  baseando-se  na  premissa
constitucional de que o provimento de um cargo ou função pública deve ser precedido
de aprovação em concurso público e por entender que a participação de servidor na



Orquestra Filarmônica do Município não gera novo vínculo jurídico com a Edilidade,
não  havendo que se  falar  em prova inexistente,  pelo  que rejeito  a  preliminar de
nulidade da Sentença arguida pela Apelante.

Quanto às preliminares de carência de ação e ilegitimidade passiva, arguidas
pelo Município Apelado ao argumento de que não existe vínculo empregatício entre ele
e  a  Apelante,  considerando que o  pedido  objetiva  justamente  o  reconhecimento  da
relação  laboral  e  o  pagamento  de  diferença  salarial,  tem-se  que  a  análise  das
preliminares se confunde com a apreciação do mérito recursal,  impondo, assim, sua
rejeição.

Passo ao mérito.

A Autora, ora Apelante, é servidora pública municipal, ocupante do cargo de
Professora, admitida nos quadros do Município Apelado em 16 de fevereiro de 1998, f.
09/10, tendo exercido a função de Músico junto à Orquestra Filarmônica José Batista,
órgão integrante da Secretaria Municipal de Educação, f. 12.

Alega  a  Apelante  que  foi  dispensada  sem  justa  causa  da  função  junto  à
Orquestra,  motivo  pelo  qual  pleiteia  o  reconhecimento  de  vínculo  laboral  com  a
Edilidade e a condenação do Município ao pagamento da quantia de R$ 14.625,00, que,
segundo ela, corresponde à diferença de salário a que teria direito, em referência ao
período de 2008 a 2011, nos exatos termos do pedido contido na Exordial, f. 05.

É  incontroverso  que  a  Apelante  prestou  serviços  perante  a  Orquestra
Filarmônica  e,  pelas  folhas  de  pagamento  colacionadas  aos  autos,  f.  12  e  14/15,
verifica-se que ela recebia uma vantagem pecuniária pelo exercício da função.

Contudo, no caso dos autos, resta descabido o pedido de reconhecimento de
vínculo  empregatício  nos  termos da  Consolidação  de  Lei  Trabalhistas,  posto  que a
Apelante,  como supramencionado,  é  servidora  pública  municipal,  possuindo  com o
Município Apelado relação jurídico-administrativa.

Independentemente  da  natureza  jurídica  da  referida  Orquestra,  se  é  um
programa assistencial ou não, é certo que a Apelante recebia vantagem pelo exercício
da função, não tendo ela apresentado quaisquer elementos de prova que demonstrem
que os pagamentos foram feitos a menor pela Edilidade.

Não  há  portanto,  um  segundo  vínculo,  seja  ele  jurídico-administrativo  ou
laboral,  da  Apelante  com  o  Município  Apelado,  tendo  em  vista  que  ela prestou
concurso público somente para o cargo de Professora e que o exercício da função de
Músico se dava em caráter extraordinário, pelo que a Sentença deve ser mantida. 

Posto isso,  conhecida a Apelação e rejeitada as preliminares, no mérito,
nego-lhe provimento.

É o voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  sessão  ordinária  desta  Quarta  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 24 de maio de 2016,



conforme Certidão de julgamento, com voto, o Exmo. Des. João Alves da Silva, dele
também  participando,  além  deste  Relator,  o  Exm.º  Des.  Frederico  Martinho  da
Nóbrega Coutinho.  Presente à sessão a Excelentíssima Procuradora de Justiça Dra.
Jacilene Nicolau Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa, 

Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado - Relator


