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

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000022-25.2013.815.0191.
Origem : Vara Única da Comarca de Soledade.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 
Apelante : Marizete Onofre de Sousa.
Advogada : Deuslene Ney Alcântara.
Apelado : Município de Cubati. 
Advogado : Rômulo Leal Costa.

APELAÇÃO  CÍVEL.  PRELIMINAR  DE
NULIDADE.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL.  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  ALEGAÇÃO  DE
AUSÊNCIA DE FRUIÇÃO DE FÉRIAS COM O
CORRELATO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO
MUNICÍPIO.  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
APELO.

- Uma vez observada a devida análise dos documentos
juntados aos autos pelo juízo a quo, a conclusão deste
a  respeito  da  inexistência  de  prova  suficiente  à
demonstração do direito autoral não tem o condão de
revelar um vício de nulidade da sentença, mormente,
quando observada as regras procedimentais existentes
no ordenamento jurídico pátrio.

-  É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  dos
servidores,  em  face  à  natural  e  evidente  fragilidade
probatória destes. No caso em apreço, o ente municipal
não  trouxe  aos  autos  prova  idônea do  efetivo
pagamento  das  férias do período  de  labor  da  parte
promovente, não juntando qualquer documento capaz
de infirmar a alegação de inadimplência sustentada na
peça de ingresso, não se descuidando de demonstrar,
de forma idônea, o fato impeditivo do direito do autor.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
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ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão  ordinária, rejeitar  a  preliminar,  à  unanimidade.  No  mérito,  por  igual
votação, deu-se parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator.

Trata-se de Apelação Cível interposta por Marizete Onofre de
Sousa  contra  sentença  (fls.  31/32)  proferida  pelo  Juízo  da  Vara  Única  da
Comarca de Soledade que, nos autos da “Ação de Cobrança” ajuizada em face
do  Município de Cubati, julgou procedentes em parte os pedidos da inicial,
nos seguintes termos:

“Do exposto,  JULGO PROCEDENTE,  em parte,  O
PEDIDO, condenando a parte promovida a efetuar o
pagamento dos 13º salários dos últimos 05 anos e dos
meses de novembro e dezembro de 2012, deixando de
condenar ao pagamento do terço das férias, tendo em
vista que a autora não comprovou tê-las gozado”

Inconformada, a parte autora interpôs Recurso Apelatório (fls.
33/37),  alegando,  preliminarmente,  nulidade  da  sentença  por  não  ter  o
magistrado levado em consideração as provas que apresentou. 

No mérito, relata que foi contratada para prestação de serviços
na função de Coordenadora de Imunização. Sustenta a aplicação da Súmula nº
331 do Tribunal Superior do Trabalho, com a consequente responsabilização da
edilidade demandada pelas verbas trabalhistas. Aduz ter provado todos os fatos
alegados na inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença,
para julgar procedentes todos os pedidos da inicial, em especial a condenação
em verbas referentes ao aviso prévio, férias e respectivo terço constitucional,
FGTS e correlata multa de 40%, além de insalubridade em 30%.

Contrarrazões  apresentadas  (fls.  41/42),  defendendo  a
inocorrência  de  nulidade  na  sentença.  Destaca  que  todos  os  fundamentos
apresentados  pela  demandante  condizem  propriamente  com  o  direito
trabalhista, não havendo de se aplicar à presente hipótese, haja vista o vínculo
administrativo estabelecido entre as partes.

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  46/49),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório. 

VOTO.

Preenchidos  os  pressupostos  de  admissibilidade  recursal,
conheço do  recurso interposto pela parte demandante, passando à análise  de
seus argumentos.

- Da Preliminar de Nulidade
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Como relatado, alega a recorrente a preliminar de nulidade da
sentença, sob o aparente argumento de violação ao devido processo legal, haja
vista  que  defende  não  ter  o  magistrado  de  primeiro  grau  levado  em
consideração os documentos probatórios apresentados juntos com a inicial.

Pois bem, não é preciso realizar grande esforço de interpretação
para se verificar a manifesta improcedência do argumento prefacial apelatório.
Isso porque, o juiz sentenciante se revela absolutamente claro ao afirmar, após
o  devido  exame dos  documentos  existentes  nos  autos,  que,  com  relação  à
postulação de férias e à insalubridade, não houve a mínima comprovação da
fruição e da situação insalubre.

Eis  a  passagem  do  julgado  que  contém  a  síntese  da
fundamentação que interessa à hipótese:

“Neste  diapasão,  verifica-se  que a relação travada
entre as partes é regida pelo vínculo administrativo-
estatutário,  devendo  ser  apreciada,  então,  sem
qualquer  interferência  dos  dispositivos  da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), uma vez
que a lei a ser aplicada é a de nº 119/2002 (Estatuto
do Servidor Público), legislação esta que não dispõe
sobre o recolhimento de FGTS, aviso prévio, multa de
40%  do  FGTS  e  demais  verbas  trabalhistas  não
sendo devidos, portanto, tais parcelas.
Com relação às férias, a autora não comprovou tê-las
efetivamente  gozado.  Da  mesma  forma,  não
comprovou  que  trabalhava  em  situação  insalubre”
(fls. 32).

Assim, não há que se acolher a alegação genérica de nulidade da
decisão analisada, haja vista que bem observou o regramento procedimental
existente  no ordenamento  jurídico,  não se vislumbrando qualquer  mácula à
atividade  probatória  da  parte  demandante,  que,  mesmo após  a  prolação  da
sentença, ainda se limita a se insurgir quanto à interpretação judicial no sentido
da insuficiência da prova apresentada.

Isto posto, REJEITO a preliminar arguida pela apelante. 

- Do Mérito

De antemão, cumpre registrar a correta fundamentação do juízo
a quo no sentido da inaplicabilidade das normas celetistas à presente hipótese,
tendo  em  vista  o  manifesto  vínculo  estatutário  –  e,  portanto,  de  natureza
administrativa – estabelecido entre a promovente e a edilidade. 

Para  a  conclusão  nesse  sentido,  basta  a  análise  das  Portarias
PMC/GP nº 005/2004 e PMC/GP nº 051/2009 (fls. 06/07), através das quais se
verifica que Marizete Onofre de Sousa foi nomeada, em 1º de março de 2004,
para  ocupar  o  cargo  em  comissão  de  Chefe  de  Setor  da  Estrutura
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Organizacional  Básica  da  Secretaria  da  Administração  e  Finanças  do
Município de Cubati, e, em 2 de janeiro de 2009, para o cargo de Coordenador
de Imunização, símbolo CC-06, da Estrutura Organizacional da Secretaria de
Saúde da edilidade.

Assim, há de se lhe aplicar as normas estatutárias quanto aos
direitos decorrentes da relação laboral observada no presente caso, inexistindo
respaldo jurídico quanto aos pedidos  referentes ao aviso prévio  e ao FGTS e
correlata multa de 40%.

Em  relação  à  insalubridade,  como  bem  apontado  pelo  juiz
sentenciante, não houve sequer a mínima fundamentação argumentativa de que
a  atividade  de  coordenadoria  de  imunização  se  enquadre  em uma situação
insalubre,  inexistindo, portanto, lastro probatório a justificar a concessão da
verba pleiteada.

Ultrapassadas  a  análise  da  insalubridade  e  demais  verbas
exclusivamente  celetistas  acima  analisadas,  há  de  se  consignar  o  acerto  da
decisão em relação à condenação em salários e décimos terceiros salários não
comprovadamente pagos.

Como é cediço, a percepção de salário e décimo terceiro salário,
além do gozo de férias remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço
do seu valor,  constitui  direito  social  assegurado a todo trabalhador,  seja  ele
estatutário ou celetista, por força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição
Federal.

Portanto,  independentemente  da  natureza  do  vínculo  firmado
entre as partes, tais verbas serão devidas à autora 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:

“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.”
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(TJPB, Acórdão do processo nº 11620110003082001,
Órgão  TRIBUNAL  PLENO,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA, j. em 01/03/2013)

No presente caso, consigno que o Município apelante não trouxe
aos  autos  prova  do  efetivo  pagamento  das  férias do período  de  labor  da
promovente, não juntando qualquer documento capaz de infirmar a alegação de
inadimplência  sustentada  na  peça  de  ingresso,  não  se  descuidando  de
demonstrar de forma idônea o fato impeditivo do direito da autora.

Pois  bem,  mediante  uma  análise  atenta  aos  documentos  dos
autos,  verifica-se,  sem  maiores  dificuldades,  que  o  Município  demandado
sequer  trouxe  um  único  documento  indiciário  de  prova  de  pagamento,
resumindo-se  a  alegar  o  ônus  da  prova  incumbiria  à promovente,  além de
questões estruturais de administração da edilidade.

Com efeito, é entendimento pacífico no âmbito da jurisprudência
nacional  que,  em  se  tratando  de  demanda  proposta  por  servidor  público
pleiteando verbas trabalhistas, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo
ao ente público demonstrar o efetivo pagamento do que a parte autora pleiteia. 

Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado:

“APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORES  MUNICIPAIS.  FEITO  JULGADO
PROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO  DA EDILIDADE.
PRELIMINAR.  ALEGAÇÃO  DE  CERCEAMENTO
DO  DIREITO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA.
APLICAÇÃO  DO  ART.  131,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO CIVIL. LIVRE CONVENCIMENTO DO
JUIZ.  REJEIÇÃO.  MÉRITO.  SALÁRIOS  E
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  CABIMENTO.
DIREITOS  ASSEGURADOS
CONSTITUCIONALMENTE.  PAGAMENTO  NÃO
DEMONSTRADO.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE
CABIA  À  EDILIDADE.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.
333,  II,  DA LEI  PROCESSUAL CIVIL.  AUSÊNCIA
DE  FATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU
EXTINTIVO  DO  DIREITO  DOS  AUTORES.
MANUTENÇÃO DO DECISUM. INTELIGÊNCIA DO
ART.  557,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO.  (…)  -
Tratando-se  de  ação  de  cobrança  de  remuneração
intentada por servidor público, opera a inversão do
onus  probandi,  cabendo  à  Administração  Pública
colacionar documentos hábeis capazes de modificar
ou extinguir o direito da parte autora em receber as
quantias  pleiteadas  na  exordial.  -  No  tocante  ao
percebimento  dos  salários  retidos  e  da  gratificação
natalina  postulados,  convém  mencionar  que  são
direitos,  constitucionalmente,  assegurados,  sendo
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vedada  sua  retenção,  porquanto  não  tendo  o
Município  demonstrado  o  efetivo  pagamento  das
referidas  verbas,  o  adimplemento  é  medida  que  se
impõe. (...)
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00039624020138150371, - Não possui -, Relator DES
FREDERICO  MARTINHO  DA  NOBREGA
COUTINHO, j. em 05-11-2014). (grifo nosso). 

Diante desse cenário, bem como se verificando que o magistrado
de primeiro grau indeferiu o pedido de condenação nas verbas referentes às
férias alegadamente não gozadas, sob o fundamento de ausência de prova do
direito  autoral,  há  de  ser  reformada,  em  parte,  a  sentença  para  acrescer  à
condenação do Município demandado o pagamento das férias acrescidas do
terço constitucional, nos últimos cinco anos contados da data do ajuizamento
da ação. 

Quanto à  aplicação de juros  e correção monetária  em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a situação em análise se enquadra no art. 1º-F
da  Lei  nº  9.494/1997  – com  redação  conferida  pela  Lei  nº  11.960/2009,
devendo-se,  pois,  observar os índices oficiais da remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança.

Observe-se, ainda, que a Lei nº 11.960/2009 não pode retroagir,
ou seja, incabível a sua aplicação em período anterior à sua vigência, consoante
entendimento jurisprudencial do Tribunal da Cidadania, abaixo transcrito:  

“ADMINISTRATIVO.  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NOS  EMBARGOS  DE
DECLARAÇÃO  NO  AGRAVO  REGIMENTAL  NO
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  JUROS  DE  MORA
DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA
DA LEI Nº 11.960/09, QUE ALTEROU O ARTIGO 1º-
F  DA  LEI  9.494/97.  NATUREZA  PROCESSUAL.
APLICAÇÃO  IMEDIATA  AOS  PROCESSOS  EM
CURSO  QUANDO  DA  SUA  VIGÊNCIA.  EFEITO
RETROATIVO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 5º DA LEI
N.  11.960/2009.  DECLARAÇÃO  DE
INCONSTITUCIONALIDADE  PARCIAL  POR
ARRASTAMENTO  (ADIN  4.357/DF).  VÍCIOS  DO
ARTIGO  535  DO  CPC.  OMISSÃO  QUE  SE
VERIFICA.  EMBARGOS  ACOLHIDOS,  SEM
EFEITOS INFRINGENTES.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Resp 1.205.946/SP, sob o rito do art. 543-C, assentou
que  as  normas  disciplinares  dos  juros  de  mora
possuem  natureza  eminentemente  processual,
devendo ser  aplicadas aos  processos  em curso,  em
atenção  ao  princípio  tempus  regit  actum.
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Precedentes.
3. Caso em que os juros de mora devem incidir da
seguinte  forma:  (a)  percentual  de  1% ao mês,  nos
termos  do  art.  3º  do  Decreto  n.  2.322/1987,  no
período anterior a 24/8/2001, data de publicação da
MP n.  2.180-35,  que  acresceu o  art.  1º-F  à  Lei  n.
9.494/1997; (b) percentual de 0,5% ao mês, a partir
da  MP n.  2.180-35/2001  até  o  advento  da  Lei  n.
11.960/2009, que deu nova redação ao art.  1º-F da
Lei n. 9.494/1997; e (c) percentual estabelecido para
caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  n.
11.960/2009.
(...) (STJ/EDcl nos Edcl nos Edcl no AgRg no REsp
957810/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. em
17/09/2013).(grifo nosso).

Assim  sendo,  constata-se  que  parte das  verbas  trabalhistas
devidas são alusivas a período anterior ao advento da modificação do art. 1º-F
da Lei nº 9.494/1997. 

Logo,  com  relação  à  correção  monetária,  haja  vista  que  sua
incidência se observa desde o inadimplemento do débito, deve-se observar a
aplicação do INPC até a entrada em vigor do art. 5º da Lei nº 11.960/2009, após
a qual se deve aplicar  a nova redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997,  que
prevê  a  aplicação  dos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  da
caderneta de poupança. 

Quanto ao juros moratórios, tendo em vista sua aplicação a partir
da citação válida, bem como em se verificando que este ocorreu posteriormente
à vigência da Lei nº 11.960/2009, aplica-se de forma integral a nova redação do
art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Por tudo o que foi exposto, REJEITO a preliminar de nulidade
e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO à Apelação, unicamente para
acrescer  à  condenação  imposta  pelo  juízo  a  quo o  pagamento  das  férias
acrescidas do terço constitucional, nos últimos cinco anos contados da data do
ajuizamento da ação,  mantendo-se integralmente os demais termos da decisão
apelada.

Em virtude da modificação do julgado, condeno a edilidade no
pagamento  de  honorários  advocatícios,  os  quais  arbitro,  de  acordo  com os
critérios previstos no art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil, em R$
500,00 (quinhentos reais).

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho,  o  Exmo.  Dr.  Miguel  de  Britto  Lyra  Filho  (juiz  convocado,  para
substituir a Exma Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira) e
o Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos.  Presente ao julgamento, a
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Exma. Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça. Sala de
Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de fevereiro de 2015.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador – Relator
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