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ESTADO DA PARAÍBA
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Gabinete do Desembargador

Marcos Cavalcanti de Albuquerque

Acórdão
Remessa Oficial e Apelação Cível nº 0001922-98.2013.815.0011

Relator: Ricardo Vital de Almeida – Juiz Convocado

Apelante:  Município  de  Campina  Grande –  PB,  representado  por  sua
Procuradora Fernanda Baltar de Abreu.

Apelada: Walter Barbosa Tavares – Adv.: Tássio Lívio Paz e Albuquerque
(OAB/PB nº 17.462)

EMENTA: REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO. VERBAS SALARIAIS NÃO
PAGAS.  INEXISTÊNCIA  DE  PROVA  PELA
EDILIDADE  CAPAZ  DE  ALTERAR  O  DÉBITO
QUESTIONADO.  VERBAS  DEVIDAS.
IRREGULARIDADE  DO  CONTRATO.  MATÉRIA
ALEGADA  APENAS  EM  FASE  RECURSAL.
INOVAÇÃO.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E
NÃO CONHECIMENTO 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 do autor, presume-se este devido.

- Inovação recursal. Não merece apreciação em sede
recursal  a  matéria  que  não  foi  oportunamente
postulada em primeiro grau de jurisdição, e que, por
consequência,  não  se  submeteu  ao  crivo  do
contraditório e do devido processo legal.

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 negar provimento à remessa

necessária e não conhecer do apelo.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Remessa  Oficial  e  Apelação  Cível
interposta pelo Município de Campina Grande, hostilizando sentença
de fls.  83/87,  proveniente do Juízo  de Direito  da 3ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca de Campina Grande, que nos autos da Ação Ordinária
de Cobrança ajuizada por Walter Barbosa Tavares, julgou parcialmente
procedente o pleito autoral.

Do  histórico  processual,  verifica-se  que  a  Magistrado
singular condenou a edilidade apelante a pagar ao promovente o salário
dos meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, o terço de férias
do período aquisitivo de 2011/2012 e décimo terceiro salário do ano de
2012,  tudo  devidamente  atualizado  desde  o  vencimento,  mediante  a
incidência dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à
caderneta de poupança.

Condenou,  ainda,  o  promovido  ao  pagamento  de
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

Irresignado,  o  demandado  interpôs  apelação  (fls.
91/107),  alegando,  em  síntese,  tratar-se  de  contratação  temporária
irregular, que não gera direito a indenizações de cunho celetistas.

Contrarrazões ofertadas às fls. 110/117.

Instada a se pronunciar, a douta Procuradoria de Justiça
ofertou parecer sem, contudo, manifestar-se quanto ao mérito do apelo
(fls. 124/126).

É o relatório.
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V O T O

Compulsando-se os  autos,  observa-se  que a questão
controvertida gira, especificamente, em torno do direito do autor/apelado
ao recebimento  de verbas salariais  retidas,  quais  sejam: o salário  dos
meses de outubro, novembro e dezembro de 2012, o terço de férias do
período aquisitivo de 2011/2012 e décimo terceiro salário do ano de 2012

Como se sabe, constituí 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. É questão constitucionalizada como direito inerente ao trabalhador. 

Analisando  a  documentação  encartada  aos  autos
(portaria  de  nomeação  e  contracheques  –  fls.  16-19),  vislumbra-se  a
comprovação do vínculo jurídico entre o servidor e a Administração Pública
Municipal,  circunstância,  a  priori,  suficiente  para  demonstrar  os  seus
direitos de perceber as verbas em questão.

Ademais, o promovente comprovou através de folha de
presença (fls. 61/62), que vinha prestando normalmente seus serviços, no
período de outubro de 2012 a dezembro de 2012.

Por outro lado, apesar da edilidade ter informado na
contestação,  que  o  insurgente  havia  sido  exonerado  do  cargo,  o  qual
exercia,  em  nenhum  momento  comprovou  o  ato  da  portaria  de
exoneração, logo, não há como se afastar o direito do apelado a perceber
as verbas devidas pelo serviço prestado.

Registre-se aqui, que como bem ressaltou a Magistrada
a quo (fl. 84): “(…) a Constituição Federal, em seu artigo 39, parágrafo
3º, estende aos servidores públicos os direitos enumerados no art. 7º,
incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e
XXX, não fazendo distinção entre servidores efetivos, comissionados ou
temporários.”.
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O que vemos, é que diferentemente do ocorrido, é ônus
do  Município  a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito do servidor, consoante o art. 373, inciso II do Digesto
Processual Civil vigente, vejamos: 

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor.”

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

Conforme  consigna  o  processualista  Nelson  Nery
Júnior, o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa,
mas, sim, comprovar suas assertivas, pois,  quando excepciona o juízo,
nasce para o mesmo o ônus da prova dos fatos que alegar na exceção,
como se autor fosse:

“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 conseqüências que pretende. Ademais,
quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o
ônus  da  prova  dos  fatos  que  alegar  na  exceção,
como se autor fosse (reus in exceptione actor est)”. 
(In. Código de Processo Civil Comentado e
Legislação Extravagante, Revista dos Tribunais, 7.
ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse norte que tem decidido este Egrégio Tribunal: 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO  POR  SERVIÇO  EXTRAORDINÁRIO.
PROVIMENTO  PARCIAL  EM  PRIMEIRO  GRAU.
IRRESIGNAÇÃO  DO  ENTE  MUNICIPAL.  PROVAS
SATISFATÓRIAS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO
ELIDIDA  PELO  ENTE  MUNICIPAL.  DEVER  DA
ADMINISTRAÇÃO  DE  CUMPRIR  COM  SUA
OBRIGAÇÃO.  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO.  -
Devem ser tidas por verídicas as alegações dispostas
na exordial, quando a parte autoral demonstra, na
medida  em que  lhe  foi  possível,  o  seu  direito  ao
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recebimento de verbas pretéritas não pagas e, a um
só tempo, o ente municipal não elide essa presunção
de veracidade, apresentando provas que modificam
ou extinguam esse direito,  devendo ser mantida a
decisão  recorrida.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00010440420158150271,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO , j. em 12-09-
2017)”

“REMESSA  OFICIAL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -  -
SERVIDOR PÚBLICO - VERBAS SALARIAIS RETIDAS
-  FÉRIAS  E  DÉCIMO TERCEIRO -PAGAMENTO POR
PARTE  DA  EDILIDADE  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  -
VEDAÇÃO  AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO  -  PAGAMENTO  OBRIGATÓRIO  -
SENTENÇA PROCEDENTE - CONDENAÇÃO MANTIDA
- JULGADOS DO STJ - MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA - APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC/73,  POR  FORÇA  DA  SÚMULA  253  DO  STJ  -
NEGADO  SEGUIMENTO  À  REMESSA  OFICIAL.  -
Revelados o vínculo funcional e, por conseguinte, a
prestação de  serviços,  devido  é  o  pagamento das
verbas salariais referente ao adicional de férias. - A
comprovação de pagamento dessas verbas, constitui
obrigação  primária  do  ente  público,  sob  pena  de
configurar enriquecimento ilícito do ente público, em
detrimento  do  particular.  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00014388120138150141, - Não possui -, Relator DA
DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA  MORAES
BEZERRA CAVALCANTI , j. em 03-02-2017) 
 
“PROCESSUAL  CIVIL  -  Apelação  cível  -  Ação  de
cobrança  -  Preliminar  -  Julgamento  antecipado  da
lide - Alegação de cerceamento do direito de defesa
-  Inocorrência  -  Rejeição.  "A  decisão  judicial  que
considera desnecessária a realização de determinada
diligência probatória, desde que apoiada em outras
provas  e  fundada  em  elementos  de  convicção
resultantes  do  processo,  não  ofende  a  cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa".
(STF - AGRAG - 153467 - MG) CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO - Remessa necessária e apelação
cível - Ação de cobrança - Servidor público municipal
- Salários retidos - Ausência de prova do pagamento
-  Ônus  do  promovido  (Art.  373,  II,  do  CPC)  -
Procedência  da  demanda  -  Manutenção  da
condenação - Pleito de minoração dos honorários -
Causa sem grande complexidade - Art. 85, §§ 2º e
3º, do NCPC - Acolhimento - Provimento parcial. - A
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responsabilidade  do  Município  é  una  e  indivisível,
não se fracionando por administrações. Diante disso,
deve a edilidade responder pelos atos de seu atual e
dos antigos gestores. Se assim não fosse, ocorreria
a esdrúxula situação de uma dívida produzida pela
antiga gestão não precisar ser adimplida pela atual
administração,  o  que  obviamente  não  se  pode
admitir. - Constitui direito de todo servidor público
receber  os  vencimentos  que  lhe  são  devidos  pelo
exercício do cargo para o qual foi nomeado. Atras
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004155420138150221,  2ª  Câmara  Especializada
Cível,  Relator DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA
RAMOS , j. em 31-01-2017) 

Outrossim,  quanto  a  suposta  ilegalidade  do  contrato
por descumprir os requisitos impostos para a contratação temporária de
trabalhadores,  tal alegação apenas fora realizada em sede de apelação,
eis  que,  em  momento  nenhum,  no  primeiro  grau,  o  recorrente
manifestou-se sobre o fato.

É cediço que no ordenamento jurídico pátrio, cumpre as
partes suscitarem alegações na fase de saneamento do processo, onde se
oportuniza o debate, com o contraditório e ampla defesa.

Assim, operada a inovação recursal, a única solução é o
não conhecimento do recurso, neste ponto.

Desta  forma, amparado  em  todos  os  fundamentos
expostos  acima, NEGO  PROVIMENTO  À  REMESSA  NECESSÁRIA  E
NÃO CONHEÇO DO APELO,  mantendo a sentença em todos  os seus
termos.

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
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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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