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CONSTITUCIONAL  E
ADMINISTRATIVO –  Apelação  cível  -
Ação de cobrança – Cargo em comissão –
Secretário Municipal – Parcela do subsídio
retido – Ausência de prova do pagamento –
Ônus  do  promovido  (Art.  373,  II,  do
CPC/2015)  –  Procedência  da  demanda  –
Manutenção  da  sentença  -   Recurso  em
patente  confronto  com  jurisprudência
dominante  desta  Corte  de  Justiça  –
Manutenção da sentença – Desprovimento.

-  Constitui  direito de todo servidor público
receber  os  vencimentos  que  lhe  são
devidos pelo exercício do cargo para o qual
foi  nomeado.  Atrasando,  suspendendo  ou
retendo o pagamento de tais verbas, sem
motivos ponderáveis,  comete o Município,
inquestionavelmente,  ato  abusivo  e  ilegal,
impondo-se julgar procedente o pedido de
cobrança.

-  De  acordo  com  o  sistema  do  ônus  da
prova  adotado  pelo  CPC,  cabe  ao  réu
demonstrar  o  fato  impeditivo,  modificativo
ou extintivo do direito do servidor alegado
em sua defesa, sujeitando o Município aos
efeitos  decorrentes  da  sua  não
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comprovação. 

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação  unânime,  negar
provimento ao apelo, nos termos do voto do relator e da súmula retro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível  interposta pelo
MUNICÍPIO DE LUCENA,  objetivando  reformar  a  sentença prolatada pelo
MM. Juiz de Direito da Comarca de Lucena que, nos autos da ação ordinária
de  cobrança,  sob  o  nº  0000603-84.2013.815.1211,  movida  por  PAULO
MORAIS DA SILVA em desfavor da aludida edilidade, julgou procedente a
pretensão deduzida na inicial, para condenar a Edilidade promovida a pagar
ao  autor  o  valor  de  R$  18.066,67  (dezoito  mil,  sessenta  e  seis  reais  e
sessenta e sete centavos), referente às diferenças de subsídio de Secretário
de Articulação Institucional  e  Política  do  período da  legislatura  de  2009 a
2012.

Nas  suas  razões  (fls.  48/51),  o  apelante
pugnou pela reforma total da decisão objurgada, dando-se provimento ao seu
apelo, para julgar improcedente o pedido inicial, sob a alegação de que no
período mencionado o Município de Lucena não tinha condições de pagar o
subsídio no valor legalmente determinado, eis que passava por dificuldades
econômico-financeiras. 

Contrarrazões às fls. 56/62.    

Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça deixou de emitir  parecer, ao argumento de que se
afigura desnecessária a sua intervenção (fls. 69/71).

É o relatório.

V O T O

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

As partes controvertem a respeito do direito
do  autor/apelado,  Secretário  de  Articulação  Institucional  e  Política  do
Município  de  Lucena,  receber  as  diferenças  do  subsídio  do  período  de
setembro de 2009 a dezembro de 2012. 
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Analisando  os  autos,  verifica-se  que  é
incontroverso a existência de vínculo jurídico-administrativo entre as partes,
bem como que a Lei Municipal nº 636/2008 fixou em R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais) o subsídio de Secretário do Município de Lucena para a
legislatura de 2009/2012.

Ademais, vê-se dos autos que no referido
período o autor percebeu seu subsídio em valor inferior ao previsto na referida
lei (fls. 12/15). 

Esse cenário não deixa dúvidas de que o
Município apelante, ao reter o pagamento do subsídio do apelado, cometeu,
inquestionavelmente, ato abusivo e ilegal, porquanto a Constituição Federal,
em seus arts. 29, VI, e 39, prevê que os vereadores devem ser remunerados
por  subsídio,  pago  em  parcela  única,  que  será  fixado  pelas  respectivas
Câmaras Municipais, mediante lei, em cada legislatura para a subsequente. 

Outrossim,  o  ato  do  Município  em  não
pagar  os  vencimentos  de  seus  servidores  representa  frontal  ofensa  ao
princípio juridicamente sedimentado de que o salário é de índole alimentar,
daí a justificativa de lhe ter o constituinte erigido à categoria de ilícito sua
retenção  dolosa,  “pari  passu” em  que  o  consagra  como  direito  de  todo
trabalhador (CF/ 88, art. 7º, IV, VI e X).

Demais  disso,  de  fato,  incumbia  ao
Município fazer a prova do pagamento das verbas retidas, considerando que
ao autor somente é exigida a comprovação do fato constitutivo de seu direito
(art.  333,  I,  do  CPC),  o  que  foi  feito  mediante  a  certeza  dos  trabalhos
prestados.  Em  contrapartida,  o  insurgente  não  comprovou  haver  pago  a
verba, nos termos do art. 333, II do CPC/2015, “verbis”:

Art. 373. O ônus da prova incumbe: 
I – omissis.
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor. 

O processualista  NELSON NERY JÚNIOR
é incisivo ao dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em
sua defesa, mas, sim, comprovar suas assertivas, diante do ônus da prova
dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos
do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC. Veja-se:

“II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar em
juízo,  demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não
decorrem as consequências que pretende.”1

1  Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4ª ed. rev. e ampl., p. 836 – São Paulo: Revista
dos Tribunais, 1999.
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Sobre o assunto, este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado da Paraíba já decidiu:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SUBSÍDIO. VEREA-DOR. VALOR PAGO
A MENOR. ÔNUS DA PROVA DO MUNICÍPIO. ART.
333,  INCISO  II,  DO  CPC.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  DIFERENÇAS
DEVIDAS.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE
JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014133820138150151,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO , j. em 09-
03-2015)” 

Mais:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD
CAUSAM. DEBATE ACERCA DA POSSIBILIDADE DE
RECEBIMENTO DE SUBSÍDIOS. POSSIBILIDADE DA
EDILIDADE  PARA  FIGURAR  NO  POLO  PASSIVO.
NÃO  ACOLHIMENTO.  LITISPENDÊNCIA.  PEDIDO
DIVERSO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  VEREADOR.
SUBSÍDIOS PAGOS A MENOR.  RECONHECIMENTO
PELO PRÓPRIO ENTE MUNICIPAL. AFRONTA À LEI
MUNICIPAL  Nº  514/2008.  IMPOSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO DE RESERVA DE LEI. MANUTENÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.  APLICABILIDADE DO ART.
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO NEGADO AO APELO.  -  Se  discussão
travada  nos  autos  não  condiz  com  a  defesa  das
prerrogativas institucionais da Câmara Municipal, mas
sim,  com  pretensão  de  Vereador  de  percepção  de
subsídio,  a  legitimidade  passiva  ad  causam não  é  da
Câmara de Vereadores, mas do Município. - Não há que
se  falar  em  litispendência  quando,  embora  haja
coincidência  de  partes  e  causa  de  pedir,  o  pedido  é
diverso, nos termos do art. 301, do  Código de Processo
Civil. - Verificando-se que o Município de Dona Inês não
se desincumbiu do ônus que lhe impõe o art. 333, II, do
Código  de  Processo  Civil,  não  demonstrando  a
satisfação  das  verbas  reclamadas,  é  de  se  julgar
procedente o pedido inicial. - O relator, nos termos do
art.  557,  caput,  do  Código  de  Processo  Civil,  dará
seguimento  a  recurso  manifestamente  improcedente
desde que a decisão recorrida esteja em manifesto c
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00002240420118150601,  -  Não  possui  -,  Relator
DES  FREDERICO  MARTINHO  DA NOBREGA
COUTINHO , j. em 26-02-2015)” 
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Ainda:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ÔNUS
DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  0
ADIMPLEMENTO  DOS  TÍTULOS  PLEITEADOS.
AUSÊNCIA  DE  PROVAS.  DESCUMPRIMENTO  DO
ART.  333,  II,  DO  CPC.  TERÇO  CONSTITUCIONAL,
CUJO  PAGAMENTO  DEVE  SER  REALIZADO
INDEPENDENTE  DO  GOZO  DAS  FÉRIAS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARTE QUE DECAIU
DE PARTE MÍNIMA DO PEDIDO. CONDENAÇÃO DA
VERBA  HONORÁRIA  MANTIDA.  RECURSO
MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  QUE  SE  IMPÕE.  1.  Em  ação  de
cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento
das  verbas  salariais.  Não  havendo  essa  comprovação,
impõe-se a condenação do ente público, como na espécie
TJPB,  Apelação  Cível  n°  035.2011.000.337-9/001,  de
minha  relatoria,  1a  Câmara  Cível,  DJPB 18/12/12.  A
comprovação  da  condição  de  funcionário  é  suficiente
para a cobrança de verbas salariais retidas e não pagas,
cabendo ao empregador o ônus de provar a ocorrência
de fato impeditivo, modificativo ou extintivo, que afaste o
direito  do  empregado  ao  recebimento  das  parcelas
pleiteadas  TJPB,  Decisão  Monocrática  na  Apelação
Cível  n°.  021.2010.000.053-4/001,  Relator  Des.  José
Ricardo  Porto,  DJPB  05/10/2012.  É  obrigação  do
Município  comprovar  que  todas  as  remunerações
foram pagas aos seus servidores, na forma consagrada
pela lei, ou que não houve a prestação do serviço, por
dispor  a  Administração  de  plenas  condições  para  tal
fim,  sendo  natural  a  inversão  do  ônus  probatório  .
TJPB,  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível  n°
02120090015500001,  Relator  Desembargador  Márcio
Murilo  da  Cunha  Ramos,  3a  Câmara  Cível,  j.  em
12/07/2012. 
(...)2” (grifei)

Assim,  não  merece  reforma  a  sentença
recorrida, devendo a edilidade recorrente providenciar o adimplemento das
verbas em discussão, sob pena de locupletamento indevido.

Ante  todo  o  exposto,  e  à  luz  dos
fundamentos acima apontados,  NEGA-SE PROVIMENTO à apelação cível,
mantendo a d. sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

2TJPB - Acórdão do processo nº 02120090015948001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator DESª
MARIA DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA - j. Em 20/02/2013
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Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz convocado em substituição a Exma.
Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.
Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça.

Sala das Sessões da Segunda Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João 
Pessoa, 31 de maio de 2016.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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