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

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003801-02.2013.815.0251.
Origem : 4ª Vara da Comarca de Patos.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Passagem.
Advogado : Heber Tiburtino Leite.
Apelado : Lindemberg Pereira de Araújo.
Advogado : José Mattheson Nóbrega de Sousa.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  PRELIMINAR  DE  CONEXÃO.
AUSÊNCIA DE PROVA. REJEIÇÃO. MÉRITO.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. VÍNCULO
EFETIVO.  VERBA  REMUNERATÓRIA
RETIDA.  ÔNUS  DA PROVA DO  MUNICÍPIO.
ART.  333,  INCISO  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA.
VALORES  DEVIDOS.  APLICAÇÃO  DO  ART.
557,  CAPUT,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO
CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
APELO. 

- Acerca do instituto da conexão dispõe o art. 103 do
Código de Processo Civil, que  “reputam-se conexas
duas ou mais ações quando lhes for comum o objeto
ou a causa de pedir”. Observa-se, contudo, que o
apelante não comprova a existência de processo
nessas condições, devendo, portanto, a preliminar
ser rejeitada.

-  Como  é  cediço,  a  remuneração  constitui  direito
social  assegurado  a  todos  trabalhadores,  seja  ele
estatutário ou celetista, por força da previsão do art.
39, §3º, da Constituição Federal.

- Cabe ao ente municipal a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores,  em face à natural e evidente fragilidade
probatória destes.
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- A obrigação de efetuar o pagamento dos salários aos
seus  funcionários  é  do  Município,  de  forma  que
eventuais irregularidades da administração do erário
não escusam a Fazenda Pública do dever  de quitar
com suas obrigações salariais. 

-  Evoca-se,  neste  contexto,  a  vedação  do
enriquecimento  ilícito,  princípio  basilar  do  direito
pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou acréscimo de
bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa,
não  podendo  o  apelante  locupletar-se  as  custas  da
exploração da força de trabalho humano.

Vistos.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  pelo  Município  de
Passagem contra  sentença  (fls.  38/39)  proferida  pelo  Juízo  da  4ª  Vara  da
Comarca de Patos que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança” ajuizada
por Lindemberg Pereira de Araújo, julgou procedente o pedido autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/04), o autor relata que é servidor da
edilidade promovida, afirmando que não recebeu a remuneração relativa ao
mês de dezembro de 2012, no valor de R$ 675,10 (seiscentos e setenta e cinco
reais  e  dez  centavos),  pugnando,  pois,  pelo  recebimento  desta  verba
devidamente corrigida.

Contestação apresentada (fls.  13/19),  alegando o recebimento
da verba requerida pelo autor pela gestão do Prefeito Agamenom Balduíno da
Nóbrega.  Afirma  não  ter  havido  transição  da  gestão  anterior  para  a  atual,
aduzindo que não recebeu a relação dos servidores efetivos que deixaram de
receber os seus vencimentos no mês de dezembro de 2012.

Réplica impugnatória (fls. 30/31).

Sobreveio,  então,  sentença  de  procedência  (fls.  36/39),  cujo
dispositivo assim restou redigido:

“Ante  o exposto,  de  acordo com o art.  269,  I,  do
CPC, condeno o demandado a pagar à parte autora
o salário do mês de dezembro de 2012, de acordo
com  o  vencimento  regularmente  percebido  pelo
promovente.
A  propósito  dos  juros  de  mora  e  da  correção
monetária,  o  STF  declarou,  recentemente,  na  ADI
4357 a inconstitucionalidade da expressão 'índice de
remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança'
constante  do  §12  do  art.  100  da  Constituição
Federal  e,  por  arrastamento,  do  art.  5º  da  Lei  nº
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da
Lei nº 9.494/1997 (cf. Informativo 698), voltando os
juros a ser da ordem de 0,5% (meio por cento) ao
mês, consoante o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, em
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sua  redação  original,  e  a  correção  monetária
calculada pelo INPC.
Condeno,  ainda,  o  demandado  em  honorários
advocatícios no montante de 20% (vinte por cento)
sobre o valor líquido da condenação (art. 20, §3º, do
CPC)” (fls. 39). 

Inconformado, o ente político interpôs Recurso Apelatório (fls.
42/46), em cujas razões alega, preliminarmente, a existência de conexão de
ações, sob o argumento de que, na Comarca de Patos, “existem dois juízos na
qual tramitam as presentes ações, sendo o Juízo da 4ª e 5ª varas da fazenda
pública”.

Traz  ainda  comentários  num  tópico  que  denomina
“chamamento ao  processo”,  aduzindo que  “como forma de tirar  qualquer
dúvida sobre o pagamento ou não do funcionário, haja vista a existência de
pagamento de dinheiro no mês de dezembro de 2012”. No mérito, afirma que
“o  atual  gestor  só  teve  conhecimento  dos  pretensos  devedores  ao  ver  a
prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, do
ex-gestor, referente ao mês de dezembro de 2012, em que foi observado que o
promovente recebeu seus salários por parte da antiga gestão”.

Ao  final,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  para  acolher  a
preliminar de conexão processual das “ações que possuem comum o objeto ou
a causa de pedir,  referente ao pagamento dos vencimentos dos servidores
efetivos do Município de Passagem, do mês de dezembro de 2012, bem como
que seja chamado ao processo o ex-gestor Agamenom Balduíno da Nóbrega”.
Pleiteia, no mérito, a improcedência dos pedidos da exordial.

Contrarrazões apresentadas (fls. 50/52).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  56/59),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

DECIDO.

Presentes os pressupostos recursais, conheço do apelo e passo à
análise de seus argumentos recursais.

-   Da  s   Preliminar  es  

Acerca do instituto da conexão dispõe o art. 103 do Código de
Processo Civil, que “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for
comum o objeto ou a causa de pedir”.

 Lecionando sobre  o  instituto da conexão,  Nelson Nery
Júnior,  In  Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação
Extravagante,  RT, 9ª ed., pág. 312,  ensina que  “na verdade a lei disse
menos  do  que  queria,  porque  basta  a  coincidência  de  um  só  dos
elementos da ação (partes, causa de pedir ou pedido), para que exista
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a conexão entre duas ações. V. Barbosa Moreira, A conexão de causas
como pressuposto da reconvenção, Saraiva, SP, 1979, passim”.

Observa-se,  contudo,  que  o  Município  apelante não
comprova  a  existência  de  processo  nessas  condições.  Limita-se,
outrossim,  a  tecer  argumentos  genéricos  no  tocante  à  necessidade  de
reunião de possíveis processos que apresentam a mesma causa de pedir,
não comprovando,  pois, a repetição de ações versando sobre o mesmo
objeto, qual seja, a cobrança do salário referente ao mês de dezembro de
2012.

No tocante  ao chamamento ao processo do Ex-  Prefeito
Agamenom Balduíno da Nóbrega, verifica-se a absoluta impropriedade
da invocação do mencionado instituto processual invocado. 

Isso porque a própria finalidade da manifestação deste ex-
gestor municipal já é suficiente para revelar a manifesta improcedência
deste argumento recursal, haja vista que não se enquadra ele em uma das
situações elencadas nos incisos do art. 77 do Código de Processo Civil.
Verifica-se que o real intuito do ente é apenas colher seu depoimento
testemunhal, circunstância que se revela impossível processualmente na
situação verificada nos autos.  

Pelas  razões  expostas,  REJEITO as preliminares
invocadas.

-   Do   M  érito  

Em verdade, o caso é de fácil deslinde, como veremos a seguir.

Compulsando  os  autos,  infere-se  que  a  parte  autora,  ora
recorrida,  é  servidor  público do  Município  de  Passagem,  exercendo  suas
funções desde 2 de fevereiro de 1998. Em virtude do não pagamento da sua
remuneração do mês de dezembro de 2012,  pugnou pela  percepção de tal
verba.

Pois bem, como é cediço, a remuneração constitui direito social
assegurado a todos trabalhadores, seja ele estatutário ou celetista, por força da
previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

No que se refere especificamente ao salário, é sabido que este
recebe proteção especial do legislador constituinte, dispondo constituir crime
sua retenção dolosa, no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do vínculo firmado
entre as partes, tais verbas são devidas ao autor caso comprove os serviços
prestados à edilidade. A esta, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar  o
pagamento de todas as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas
inadimplidas.

Neste sentido, é o entendimento cediço deste Sodalício:
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“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TERÇO
DE FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO
CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, CPC.
RECURSO A QUE SE NE SEGUIMENTO. 
É  dever  do  Município  efetuar  o  pagamento  dos
salários  dos  seus  servidores,  sob  pena  de
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento
do esforço e trabalho dos agentes. Cabe à Edilidade
trazer  elementos  probatórios  de  fato  modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito do autor art. 333,
II, do CPC. Não se desincumbindo do ônus de provar
o pagamento das verbas apontadas na sentença, deve
ser  mantida  a  condenação”.  (TJPB,  Acórdão  do
processo nº 11620110003082001, Órgão TRIBUNAL
PLENO, Relator DES.  JOÃO ALVES DA SILVA, j.
em 01/03/2013).

Contudo,  infere-se  que  a  edilidade  municipal  restou  inerte
quanto  ao  seu  mister  de  trazer  aos  autos  elementos  que  evidenciem  a
percepção pelo servidor do valor ora pleiteado, ou seja,  não comprovou fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da  autora,  consoante  o
disposto no art. 333, inciso II, do Digesto Processual Civil vigente, limitando-
se o réu a apontar a responsabilidade do ex-prefeito do Município, pleiteando,
inclusive, de forma indevida, seu chamamento ao processo.

Sem razão o apelante, uma vez que a obrigação de efetuar o
pagamento dos salários aos seus funcionários é do Município, de forma que
eventuais irregularidades da administração do Erário não escusam a Fazenda
Pública do dever de quitar com suas obrigações salariais.

Caberia ao Município, ao diligenciar nos seus arquivos, anexar
prova  documental,  a  fim  de  corroborar  o  efetivo  pagamento  do  quantum
vergastado,  ou  seja,  juntar  recibo  de  quitação,  transferência  bancária  ou
qualquer outro documento hábil a comprovar o efetivo pagamento.

Neste  ínterim,  evocamos  também  a  vedação  do
enriquecimento ilícito, princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer
vantagens ou acréscimos de bens em detrimento de outrem, sem uma justa
causa.

No caso posto, não pode o apelante locupletar-se  às custas da
exploração da força de trabalho humano, devendo, pois, ressarcir,  a título de
contraprestação, as quantias devidas e não pagas.

Neste sentido, julgados nesta Corte de Justiça:

“CONSTITUCIONAL  E  ADMINISTRATIVO.
Apelação  cível.  Ação  ordinária  de  cobrança.
Servidora  pública  municipal.  Retenção  do  salário
referente ao mês de setembro a dezembro/2004, bem
como férias e seu respectivo terço- manutenção da
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sentença. Desprovimento do apelo. Não conseguiu a
edilidade demonstrar certeza quanto ao pagamento
do  salário  referente  aos  meses  de  setembro  a
dezembro de 2004, bem como o 1/3 de férias e férias
de 2005,2006,  e  2009.  Dos documentos acostados,
observa-se  que  o  apelante  não  trouxe  aos  autos
qualquer  contra-prova  das  verbas  pleiteadas,  cujo
ônus lhe competia em obediência ao que prescreve o
art. 333, II do CPC”. (TJ-PB; AC 060.2009.000.592-
1/001;  Terceira  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. José Aurélio da Cruz; DJPB 06/05/2013; Pág.
11).(grifo nosso).

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  público
municipal.  Retenção  de  salários  dos  meses  de
setembro a dezembro de 2008 e dezembro de 2009,
13º  salários,  férias  e  terço  constitucional.
Procedência  parcial  do  pedido.  Apelação  do
município e recurso adesivo da autora. Retenção de
verbas  pela  edilidade.  Impossibilidade.
Desprovimento do apelo. Ausência de comprovação
do  gozo  de  férias  ou  requerimento  na  órbita
administrativa.  Desnecessidade.  Ônus da prova da
edilidade. Provimento do recurso adesivo.  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.
Desprovimento do apelo. O direito constitucional às
férias, acrescidas de 1/3 constitucional, não advém
do pedido administrativo de seu gozo, não seria este
o  fato  constitutivo  do  direito,  que  tem na  própria
norma  constitucional  e  infraconstitucional  o  seu
fundamento  e  surge,  concretamente,  a  cada  ano
efetivamente  laborado  pelo  servidor.  É  portanto,
direito  do  servidor,  que  adere  ao  seu  patrimônio
jurídico após o transcurso do período aquisitivo.  In
casu, o ônus da prova, competia à edilidade, única
que  pode  provar  a  efetiva  quitação  da  verba
requerida. Assim, não tendo a edilidade comprovado
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
da  autora,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do  CPC,
impõe-se a condenação da edilidade ao pagamento
das  férias,  acrescidas  de  1/3  constitucional,
referentes aos cinco anos anteriores à propositura da
ação. Provimento do recurso adesivo”. (TJ-PB; AC-
RA  116.2010.000.119-1/001;  Primeira  Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Leandro dos Santos;
DJPB 05/04/2013; Pág. 9). (grifo nosso). 

Dessa  forma,  entendo  acertada  a  decisão  combatida,  não
merecendo retoques. 
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Com a finalidade de contrapor os possíveis malefícios de uma
celeridade desmedida, o próprio texto legal, no art. 557 do Código de Processo
Civil,  condiciona  que  a  negativa  se  dê  nos  casos  de  manifesta
inadmissibilidade recursal, improcedência, prejudicialidade ou confronto com
súmula ou jurisprudência dominante do Tribunal a que pertence o julgador, ou
de Tribunais Superiores.

É  o  que  ocorre,  conforme  já  devidamente  demonstrado,  na
hipótese vertente,  devendo-se,  pois, aplicar o mencionado dispositivo legal,
cuja incidência em sede de reexame necessário já foi sumulada pelo Superior
Tribunal de Justiça:

“Súmula nº 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o
relator  a  decidir  o  recurso,  alcança  o  reexame
necessário”.

Por tudo o que foi exposto, com base no artigo 557, caput, do
Código  de  Processo  Civil,  REJEITO  A  PRELIMINAR e NEGO
SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,  mantendo  integralmente  a
sentença proferida pelo Juízo a quo.

P.I.

João Pessoa, 26 de agosto de 2014.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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