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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

ACÓRDÃO
Apelação Cível – 0001175-83.2012.815.0141

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz convocado

Apelante: Pedro Alves Praxedes Neto – Adv.: Hugo Inocêncio Wanderley
Maia (OAB/PB – 15.409)

Apelado:  Estado  da  Paraíba,  representado  por  seu  Procurador  Geral,
Gilberto Carneiro da Gama.

EMENTA: APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  C/C  DANOS
MORAIS.  SERVIDOR  PÚBLICO.  NÃO
PAGAMENTO DE VENCIMENTOS. RESTITUIÇÃO
DAS  VERBAS  RETIDAS.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL  DO  PEDIDO.  IRRESIGNAÇÃO.
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
INEXISTÊNCIA.  MERO  ABORRECIMENTO.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A RETENÇÃO
OCORREU  DE  FORMA  INJUSTIFICADA.
PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DO APELO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.

Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do Tribunal de Justiça, por unanimidade, em  negar provimento ao apelo.

RELATÓRIO

Pedro  Alves  Praxedes  Neto interpôs  Apelação
hostilizando sentença de fls. 125/127, proveniente do Juízo de Direito da
3ª Vara da Comarca de Catolé  do Rocha -  PB,  nos autos  da  Ação de
Cobrança c/c Danos Morais ajuizada  contra o Estado da Paraíba,  ora
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apelado.

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  o  Magistrado
singular julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o
promovido: “(…) a pagar ao promovente os salários de julho de 2009 a
junho de 2010, com o acréscimo de correção monetária, pelo IPCA, desde
o vencimento de cada parcela, e juros moratórios, a partir da citação, no
percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 11.960/09,
quando haverá a incidência dos índice oficiais de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança” (fl. 127).

Nas suas  razões  (fls.  132/140),  o apelante sustenta,
em suma, a necessidade de ser reformar a sentença, para condenar a
edilidade promovida, ao pagamento de danos morais.

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 155-V.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
ofertou parecer sem, contudo, manifestar-se quanto ao mérito do apelo
(fls. 150/152).

É o relatório.

V O T O

Compulsando-se os  autos,  observa-se  que a questão
controvertida  gira,  especificamente,  em torno  em  dizer  se  há  ou  não
direito do autor/apelante à indenização por danos morais, em decorrência
da retenção dos salários de julho de 2009 a junho de 2010.

É cediço que a retenção salarial,  por si só, não gera
direito a indenização por danos morais, sendo necessário que essa se dê
de forma injustificada para que reste caracterizado o dano.

Ademais, o dano ou lesão à personalidade, merecedor
de  reparação  a  este  título,  somente  se  configura  com  a  exposição  a
situação humilhante, bem como ofensa a atributo da honra, imagem ou
qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no art. 5º, incs. V e X, da
CF/88, o que não ocorreu no presente caso. 
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Analisando a documentação encartada aos autos, não
há provas de que Estado tenha agido dolosamente ao reter o salário do
apelante, vindo tal conduta a causar meros aborrecimentos não passíveis
de  indenização  por  dano  moral.  Logo,  não  há  o  que  se  reformar  na
sentença.

Nesse sentido, trago à baila julgados desta Corte: 

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  DO
PROMOVENTE.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO  DO
VÍNCULO.  SALÁRIOS  RETIDOS  PELO
MUNICÍPIO.  FALTA  DE  PAGAMENTO.
PRESUNÇÃO  DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA
PELO  ENTE  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE
DOCUMENTOS  APTOS  A  COMPROVAR  O
ADIMPLIMENTO.  VERBAS  DEVIDAS.
ILEGALIDADE.  DIREITO  ASSEGURADO
CONSTITUCIONALMENTE.  ART.  333,  II  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
SUJEIÇÃO  DA  PERCEPÇÃO  AO  RESPECTIVO
GOZO.  DANO  MORAL.  MERO
ABORRECIMENTO.  PRECEDENTES  DO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL  E  DESTA
CORTE. PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
APELATÓRIO  E  AO  REEXAME  NECESSÁRIO.
AUTORIZAÇÃO EMANADA PELO ARTIGO 557,
CAPUT E §1º-A, DA LEI ADJETIVA CIVIL. - Não
logrando  êxito,  a  municipalidade,  em
comprovar  a  sua  adimplência,  é  de  se
considerar  devido  o  pagamento  da  verba
salarial a que faz jus o servidor. Precedentes
desta Corte  de Justiça.  -  É  direito  líquido e
certo de todo servidor público perceber o gozo
de  férias  anuais  remuneradas  com,  pelo
menos,  um  terço  a  mais  do  que  o  salário
normal,  nos  termos  do  artigo  7º,  XVII,  da
Carta  Magna,  considerando  ato  abusivo  e
ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. -
As férias não podem ter seu gozo sujeito ao
requerimento do servidor, porque se trata de
garantia constitucional prevista no inciso XVII
do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art. 42, §11,
todos da Constituição Federal, a ser observada
pela  Administração,  tampouco  o  pagamento
do  adicional  está  sujeito  à  comprovação  da
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sua efetiva fruição. Precedentes do Supremo
Tribunal Federal. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00001440420148150191,  -  Não  possui  -,
Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 25-
02-2015) 

PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO
E APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA -
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL  -  VERBAS
SALARIAIS RETIDAS - SENTENÇA DE PARCIAL
PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTORA -
RECEBIMENTO DE FÉRIAS,  ACRESCIDOS DO
TERÇO  CONSTITUCIONAL,  DIREITO
ASSEGURADO  NA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
ÔNUS  DA  PROVA  QUE  INCUMBE  AO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO  CPC.
PAGAMENTO  DEVIDO,  SOB  PENA  DE
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO - DANOS MORAIS
-  IMPOSSIBILIDADE  -  DANO  NÃO
CONFIGURADO  -  MERO  ABORRECIMENTO  -
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, §1º-A, DO
CPC E SÚMULA 253 DO STJ -  SEGUIMENTO
NEGADO  À  REMESSA  NECESSÁRIA  E
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  APELO,
MONOCRATICAMENTE.
-  Destaco  que  é  possível  o  julgamento
monocrático  do  recurso,  pelo  princípio  da
prestação jurisdicional equivalente, quando há
orientação  sedimentada  na  Câmara  sobre  a
matéria, de maneira que, levada a questão ao
órgão  colegiado,  seria  confirmada  a  decisão
do relator.
- É obrigação constitucional do Poder Público
remunerar  os seus servidores  pelos  serviços
prestados, sendo enriquecimento ilícito a sua
retenção.
- Ao Município cumpre o ônus de demonstrar a
realização  do  pagamento  pleiteado,  nos
termos  do  artigo  333,  II,  do  CPC.  Se  não
provou  o  pagamento,  deve  efetuá-lo,  sob
pena de ocorrência  de  enriquecimento ilícito
do ente público em detrimento do particular,
vedado pelo ordenamento jurídico.
-  A Edilidade é a detentora do controle dos
documentos  públicos,  sendo  seu  dever
comprovar  o  efetivo  pagamento  das  verbas
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salariais  reclamadas,  considerando  que  ao
servidor é impossível  fazer a prova negativa
de tal fato.
- A parte autora deveria demonstrar qualquer
indício de prova de danos morais sofridos, que
in casu não ocorreu, vez que as circunstâncias
ocorridas  não  geraram  alteração  no
comportamento  psicológico  da  autora  ou  no
reflexo patrimonial, não oferecendo respaldo à
condenação dos danos pretendidos, haja vista
que  a  prova  para  tanto  deve  ser  robusta  e
evidente.
 -  O  caso  em  comento  se  enquadra  no
permissivo  legal  do  caput  e  §1º-A,  do  Art.
557, do Código de Processo Civil e da súmula
253 do STJ – “o art. 557 do CPC, que autoriza
o  relator  a  decidir  o  recurso,  de  forma
monocrática, alcança o reexame necessário”. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO do  Processo  Nº
00001337220148150191,  -  Não  possui  -,
Relator DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em
17-03-2015) 

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
INEXISTÊNCIA  DE  VÍNCULO  PARA  COM  A
ADMINISTRAÇÃO.  FUNCIONÁRIO  DE  FATO.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  VALORES
DEVIDOS.  DANO  MORAL  INEXISTENTE.
REFORMA  DA  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA
PARCIAL.  PROVIMENTO.  A  arguição  de
inexistência de vínculo funcional para com a
administração não exime a Fazenda Pública do
pagamento  das  verbas  salariais  devidas,
mormente em se tratando de funcionário de
fato, sendo que todos os seus atos praticados
são considerados válidos. A retenção salarial
por si só, não enseja indenização por danos
morais,  mormente  quanto  inexistente  prova
de que se deu injustificadamente.” 
(TJPB.  AC  nº  0001313-98.2011.815.0201.
Relª  Desª  Maria  das  Graças  Morais  Guedes.
DJPB 28/10/2014. Pág. 10) 

Desta  forma, amparado  em  todos  os  fundamentos
expostos acima, NEGO PROVIMENTO AO APELO, mantendo a sentença
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em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Saulo

Henriques de Sá e Benevides, Ricardo Vital de Almeida (Juiz convocado

para substituir o Excelentíssimo Senhor Desembargador Marcos Cavalcanti

de  Albuquerque)  –  Relator  e  Eduardo  José  de  Carvalho  Soares  (Juiz

convocado  para  substituir  a  Excelentíssima  Senhora  Desembargadora

Maria das Graças Morais Guedes).

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Rodrigo Marques da Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 27 de março de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz convocado
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