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Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Apelação Cível nº. 0001315-09.2016.815.0261

Relator:  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida,  Juiz  convocado  para
substituir o Exmo. Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Apelante: Município de Piancó – Adv.: Ricardo Augusto Ventura da Silva,
(OAB/PB nº 21.694)

Apelada: Raelma Maria  Santos de Araújo – Adv.:  Damião Guimarães
(OAB/PB nº 13.293)

EMENTA:  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE

COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL.

PRELIMINAR.  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA

COMUM. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO:

PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  VERBA

SALARIAL  NÃO  PAGA.  INEXISTÊNCIA  DE

PROVA PELA EDILIDADE CAPAZ DE ALTERAR

O  DÉBITO  QUESTIONADO.  VERBA  DEVIDA.

DESPROVIMENTO DO APELO. 

- É dever da edilidade provar os pagamentos

feitos aos seus servidores a título de verbas

salariais. Não apresentando provas suficientes

que  modifiquem  ou  extingam  o  direito  dos

autores, presume-se este devido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima
identificados.
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Acordam os desembargadores da Terceira Câmara Cível

do  Tribunal  de  Justiça,  por  unanimidade,  em  rejeitar  a  preliminar  e  a

prejudicial de prescrição e, no mérito, por igual votação, negar provimento

ao apelo.

RELATÓRIO

O  Município  de  Piancó interpôs  Apelação  Cível,
com  fulcro  no  art.  1.009  do  Código  de  Processo  Civil, hostilizando  a
sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó, que nos
autos  da  Ação  de  Cobrança  movida  por  Raelma  Maria  Santos  de
Araújo, julgou procedente o pedido contido na inicial. 

Nas razões recursais (fls. 44/52), o apelante suscitou
a  preliminar  de  incompetência  da  Justiça  Comum  Estadual,  eis  que,
segundo ele, a verba salarial pleiteada tem natureza trabalhista.

Levantou,  ainda,  a  prejudicial  de  prescrição  das
parcelas  vencidas  anteriormente  ao  quinquênio  que  precede  o
ajuizamento da ação.

Meritoriamente,  aduziu  que  a  apelada  não
comprovou  o  não  recebimento  da  verba  pleiteada,  além  do  que,  ao
contrário, teria a Edilidade juntado as fichas financeiras que comprovaria o
pagamento.

Outrossim,  argumentou  que  na  fixação  dos
honorários advocatícios não se observou o art. 85, do CPC, bem como os
descontos previdenciários e fiscais.

Ao final, requereu o provimento do apelo.

A  apelada  apresentou  contrarrazões  recursais  (fls.
58/59) pugnando pelo desprovimento do recurso.

 
A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  parecer  opinando

pelo não conhecimento da prejudicial de prescrição e, no mérito, pugna
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pelo pelo prosseguimento do apelo (fl. 67/71).

É o relatório.

V O T O

Ao  compulsar  os  autos,  verificada  a  presença  dos
pressupostos  exigidos  para  a  admissibilidade  recursal,  conheço  do
presente recurso. 

PRELIMINAR  DE  INCOMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA
COMUM

O apelante levantou a incompetência da Justiça Comum
Estadual, sob o argumento de que a matéria objeto da presente lide seria
da competência da Justiça do Trabalho.

Não merece prosperar tal alegação. 

É imperioso salientar que o Ministro Nelson Jobim, do
Supremo Tribunal Federal, apreciando a medida liminar formulada na Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395-6 – DF proferiu decisão datada
de 27 de janeiro de 2005 (publicada no DJ de 04/02/2005) com efeito "ex
tunc", suspendendo,  "ad  referendum",  “toda  e  qualquer  interpretação
conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada
pela EC nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho, a
"...  apreciação  ...  de  causas  que  ...  sejam instauradas  entre  o  Poder
Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem
estatutária ou de caráter jurídico-administrativo".

O  Plenário  daquela  Suprema  Corte  referendou  o
provimento  acautelatório  e,  na  oportunidade,  entendeu  que  à  Justiça
Comum compete processar e julgar as causas instauradas entre a Fazenda
Pública  e  seus  servidores  estatutários,  assim  entendidos  os  agentes
públicos regularmente investidos em cargos públicos efetivos, ou, então,
em cargos de provimento em comissão, in verbis:

INCONSTITUCIONALIDADE.  Ação  direta.
Competência.  Justiça  do  trabalho.
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Incompetência  reconhecida.  Causas  entre  o
poder público e seus servidores estatutários.
Ações  que  não  se  reputam  oriundas  de
relação  de  trabalho.  Conceito  estrito  desta
relação.  Feitos  da  competência  da  Justiça
Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da
CF, introduzido pela EC 45/2004. Precedentes.
Liminar  deferida  para  excluir  outra
interpretação. O disposto no art. 114, I,
da  Constituição  da  República,  não
abrange  as  causas  instauradas  entre  o
Poder  Público  e  servidor  que  lhe  seja
vinculado  por  relação  jurídico-
estatutária.   (Medida Cautelar na Ação Direta
de  Inconstitucionalidade:  Adi-Mc  3395  DF
RELATOR:  CEZAR  PELUSO,  julgamento:
04/04/2006, Órgão Julgador: Tribunal Pleno,
DJ 10-11-2006)

Desta  forma,  REJEITO  a  preliminar  de
incompetência da Justiça Comum.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO.

Depreende-se  dos  autos  que  a  promovente  busca
através desta ação ordinária, apenas o pagamento de valor referente ao
salário do mês de dezembro do ano de 2012.

Por se tratar de obrigação de trato sucessivo, em que a
suposta violação do direito se renova a cada mês, a prescrição não operou
no caso em testilha. Ressalve-se, porém, os eventuais créditos relativos
ao  quinquênio  anterior  ao  ajuizamento  da  demanda,  caso  seja  dado
provimento ao recurso. Neste sentido, perfeitamente aplicável a Súmula
85 do STJ:

Súmula 85 STJ.  Nas relações jurídicas de trato sucessivo
em que a Fazenda Pública figure como devedora,  quando
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não  tiver  sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a
prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do
quinquênio anterior a propositura da ação.

Ante  o  exposto,  REJEITO  a  prejudicial  de
prescrição.

MÉRITO

Compulsando-se  os  autos,  observa-se  que  a  questão
controvertida gira em torno especificamente sobre o pagamento ou não da
verba salarial do mês de dezembro do ano de 2012 à apelada.

Não  se  extrai  dos  autos  qualquer  comprovação  do
pagamento  do  aludido  salário,  nem  tão-pouco  as  fichas  financeiras
suscitadas pela  Edilidade.  Ao contrário,  na inicial  há extrato  da conta-
corrente  da  recorrida  (fls.  12/13),  no  qual  não  se  verifica  depósito
referente ao salário.

Somos cônscios de que é dever da edilidade provar o
pagamento  das  verbas  remuneratórias,  o  que  no  caso  dos  autos  não
ocorreu. Portanto, não apresentadas provas suficientes que modifiquem
ou extingam o direito  da autora,  e  com base no documento  posto  na
exordial, presume-se este devido.

Por outro lado, constitui direito líquido e certo de todo
servidor público receber os vencimentos que lhe são devidos por exercício
do  cargo.  Atrasando  o  pagamento  de  tais  verbas,  sem  motivos
ponderados,  comete  a  Edilidade,  inquestionavelmente,  ato  abusivo  e
ilegal, impondo-se o provimento do apelo que requer a reforma parcial da
sentença condenatória do pedido de cobrança.

Sendo assim, não há como negar o direito de percepção
da  verba  postulada,  por  não  ter  havido  comprovação  nos  autos  da
quitação pela Edilidade.

Outrossim,  diferentemente  do  ocorrido,  é  ônus  do
Município  a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
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extintivo do direito do servidor, consoante o art. 373, inciso II do Digesto
Processual Civil vigente.

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

O art. 7° da Carta Cidadã traz ainda o salário, como
direito  social  fundamental  ao  trabalhador  e  impõe  a  sua  proteção,
constituindo crime a sua retenção dolosa.

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 Estado 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 de salário pelo trabalho executado, principalmente, diante da
natureza alimentar que representa, não podendo o Município se furtar ao
pagamento  das  mesmas,  sob  pena  de  enriquecimento  ilícito  da
Administração Pública à custa da faina dos servidores.

Noutro  viés,  afasta-se  a  argumentação  de  que  não
teria  a  magistrada  “a  quo”  observado  o  art.  85,  do  CPC,  quando  da
fixação  da  verba  honorária,  posto  que,  totalmente,  acertado  o
arbitramento do percentual.
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No tocante à alegação sobre os devidos descontos, a
própria Julgadora fez menção no dispositivo da sentença.

Desta  forma,  amparado  em  todos  os  fundamentos
expostos  acima,  REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA COMUM, REJEITO A PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E, NO
MÉRITO,  NEGO PROVIMENTO  AO  RECURSO  APELATÓRIO,  para
manter  incólume  a  decisão  vergastada  e  majorar  os  honorários
advocatícios em mais 10% (dez por cento) para o recorrente, nos moldes
do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque.  Participaram  do

julgamento  os  Excelentíssimos  Senhores  Desembargadores  Maria  das

Graças Morais Guedes, Saulo Henriques de Sá e Benevides e Ricardo Vital

de  Almeida  (Juiz  convocado  para  substituir  o  Excelentíssimo  Senhor

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque) – Relator.

Presente  ao  julgamento  o  Excelentíssimo  Senhor

Doutor Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Sala de sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal

de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 24 de abril de 2018.

Dr. Ricardo Vital de Almeida
Juiz Convocado
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