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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível – nº. 0000888-38.2013.815.0351

Apelante: Município de Sapé-PB, representado por seu Procurador Fábio 
Roneli Cavalcante de Souza  

Apelada: Kyanara Ramalho Freire – Adv.: Adriana Brandão Torres – 
OAB/PB Nº 11.836 e Alessandra Pereira Dias Araújo – OAB/PB Nº 16.618 

EMENTA: –  APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  SERVIDORA
PÚBLICA  -  INADIMPLEMENTO  DO  SALÁRIO
POR PARTE DO MUNICÍPIO -  ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA  DE  PROVAS  –  INOCORRÊNCIA  -
ÔNUS  DA  PROVA  DE  FATO  MODIFICATIVO,
EXTINTIVO OU IMPEDITIVO DO DIREITO DO
AUTORA  CABE  AO  RÉU  -  MANUTENÇÃO DA
DECISÃO  DE  1ª  INSTÂNCIA  –
DESPROVIMENTO DO RECURSO.
- É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
servidor,  ora  recorrido,  inteligência  do  art.  373,
inciso II do CPC/2015.
-  Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela
Administração referente ao salário, o que produz
enormes prejuízos ao servidor público, correta é a
decisão que condena o apelante ao pagamento da
verba  pleiteada,  sob  pena  de  se  acolher  o
enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam  os  desembargadores  da  Terceira  Câmara
Especializada Cível  do Tribunal  de Justiça,  por  unanimidade,  em negar
provimento ao apelo.
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RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  (fls.  49/54  e  58/62),
interpostas pelo Município de Sapé-PB, hostilizando a sentença do Juízo de
Direito  da  1ª  Vara  da  Comarca  de  Sapé-PB,  que  nos  autos  da  Ação
Ordinária  de  Cobrança,  manejada  por  Kyara  Ramalho  Freire,  julgou
procedente o pedido contido na inicial. 

Nas razões recursais, alega o apelante que a apelada
foi admitida por excepcional interesse público, e que os direitos devidos
estão firmados no contrato temporário firmado.

Alega ainda que os débitos da Fazenda Pública, ainda
que de natureza alimentar devem se sujeitar ao regime de precatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A apelada apresentou contrarrazões às fls. 64/68.

A  Procuradoria  de  Justiça  não  emitiu  parecer  por
entender  que  não  há  interesse  público  que  obrigue  a  intervenção
ministerial (fls. 75/76).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que, embora
o  recorrente  tenha  interposto  dois  petitórios  recursais  (fls.  49/54  e
58/62), cumpre analisar apenas o primeiro recurso (fls.  fls. 49/54), por
força do  princípio  da  unirrecorribilidade das  decisões  e  do instituto  da
preclusão consumativa.

É o que se extrai do próprio entendimento do STJ:

AGRAVOS  REGIMENTAIS  NO  AGRAVO  EM
RECURSO  ESPECIAL.  PRIMEIRO  RECURSO:
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ACÓRDÃO  RECORRIDO.  FUNDAMENTO
INATACADO.  INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  283/STF.
SEGUNDO RECURSO: PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE  DAS
DECISÕES.  1.  Nos  termos  da  Súmula  283  do
Pretório Excelso, aplicável por analogia ao recurso
especial, "É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de
um  fundamento  suficiente  e  o  recurso  não
abrange todos eles". 2.  A interposição de dois
recursos  simultâneos  pela  mesma  parte  e
contra  a  mesma  decisão  impede  o
conhecimento do segundo recurso, haja vista
a  preclusão  consumativa  e  o  princípio  da
unirrecorribilidade  das  decisões.  3.  Primeiro
agravo  interno  a  que  se  nega  provimento.
Segundo agravo interno não conhecido.
(STJ - AgRg no AREsp: 243283 RS 2012/0221783-
3,  Relator:  Ministro  RAUL  ARAÚJO,  Data  de
Julgamento:  18/02/2014,  T4  -  QUARTA  TURMA,
Data de Publicação: DJe 14/03/2014)

Vencida tal questão, passa-se à análise do recurso.

O  cerne  da  questão  gira  em  torno  da  sentença  da
Magistrada singular, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança
para condenar o apelante ao pagamento do plantão médico de 24 horas
prestado pela  apelada em 24/08/2012 no Hospital  Regional  Doutor  Sá
Andrade.

Compulsando os autos, vê-se à fl.  10 que a apelada
fora legalmente contratada pelo apelante.

Ora, observe-se que o pleito do apelada em relação ao
pagamento de suas verbas, está inserido na Carta Magna de 1988, em
seu art. 7°, inciso X, in verbis:

X  -  proteção  do  salário  na  forma  da  lei,
constituindo crime sua retenção dolosa;  
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Sendo  assim,  a  norma  acima  é  auto  aplicável,  não
carecendo de qualquer regulamentação para que seja efetivada, ou seja,
não se justifica que um servidor público não receba a remuneração pelo
seu trabalho como prevê a Constituição Federal.

Outrossim,  diferentemente  do  ocorrido,  é  ônus  do
Município  de  Sapé-PB  a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito da servidora, ora recorrida, consoante
o art. 373, inciso II do CPC/2015.

Vê-se, ademais, que o recorrente restou inerte quanto
ao seu dever de provar, posto que restringiu-se às alegações, e não ao
ônus da prova.

É mister lembrar que não deve o servidor público sofrer
indefinidamente  pela  espera  da  remuneração  devida  em troca  de  sua
força laboral, quanto mais, o Município demandado facultar tal pagamento
ao funcionário,  se é seu dever  adimpli-lo,  tendo em vista que não se
admite  a  prestação  de serviço  gratuito,  além do  que,  solução diversa
importaria  em  violação  ao  Princípio  Geral  de  Direito  que  veda  o
enriquecimento sem causa.

Os  princípios  e  as  normas  informadoras  da
Administração  Pública,  não  podem servir  de  óbice  para  realização  do
interesse  do  servidor,  isto  é,  justamente  o  direito  ao  recebimento  de
salário pelo respectivo trabalho realizado, ainda que seja o ente público
seu  empregador,  pois  a  supressão  ou  retenção  não  só  ameaça  a
subsistência do trabalhador, como também a de seus dependentes.

Logo,  é  direito  constitucional  de  todo  trabalhador  o
recebimento do salário pelo trabalho executado, principalmente, diante da
natureza alimentar que representa, não podendo o apelante se furtar ao
pagamento deste,  sob pena de enriquecimento ilícito da Administração
Pública à custa da faina dos servidores municipais.

É nesse norte que tem decidido os Tribunais Pátrios,
senão vejamos:
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“CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. COBRANÇA DE
VENCIMENTOS,  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO
ATRASADOS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O
ESTADO  E  DE  EFETIVA  PRESTAÇÃO  DOS
SERVIÇOS. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVAR
FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU
EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  RECORRIDO.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO ESTATUTO
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  VEDAÇÃO  AO
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
DO  RECURSO”.  (TJ-RN  AC  2009.008039-7.  3ª
Câmara Cível. Rel. Des.  Amaury Moura Sobrinho.
DJ 15/10/2009)

 
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor
Público  Municipal.  Retenção  do  salário  DE
DEZEMBRO DE 2012, assim como, 13º SALÁRIO
de 2012. Procedência do pedido. IRRESIGNAÇÃO.
Retenção  de  verbas  pela  Edilidade.
Impossibilidade.  Desprovimento  DO RECURSO.  É
direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor  público,
ativo  ou  inativo,  perceber  seus  proventos  pelo
exercício do cargo desempenhado, nos termos dos
artigos  7º,  X,  e  39,  §  3º,  da  Carta  Magna,
considerando ato abusivo e ilegal qualquer tipo de
retenção  injustificada.  A  Administração  Pública
tem o  dever  de  pagar  pelos  serviços  prestados
pelo servidor, porque restou comprovada a relação
laboral entre as partes.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00000883820168150631,  1ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  LEANDRO DOS
SANTOS , j. em 27-06-2017) 
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Demonstrada a falta de pagamento pela Administração
referente plantão médico prestado pela recorrida em 24/08/2012, o que
produz enormes prejuízos a servidora pública,  correta é a decisão que
condena o Município ao pagamento da verba pleiteada, sob pena de se
acolher o enriquecimento ilícito.

ISTO  POSTO,  NEGO  PROVIMENTO AO  RECURSO
APELATÓRIO, mantendo-se a sentença vergastada incólume.

Majoro os honorários de sucumbência para 20% sobre
o valor da condenação nos termos do art. 85, § 11 do CPC/2015.

 É como voto.

Presidiu  a  sessão  a  Excelentíssima  Senhora
Desembargadora  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.  Participaram  do
julgamento os desembargadores Marcos Cavalcanti de Albuquerque –
Relator, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Maria das Graças Morais
Guedes. 

Presente  ao  julgamento  a  Excelentíssima  Senhora
Doutora Ana Cândida Espínola – Promotora de Justiça convocada.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 22 de agosto de 2017.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r
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