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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA
RECONHECIDA  DE  OFÍCIO.  AÇÃO  DE
COBRANÇA. AGENTE PÚBLICO. MUNICÍPIO
DE  BELÉM.  PLEITO  JULGADO
PROCEDENTE  EM  PARTE.  TERÇO  DE
FÉRIAS  E  GRATIFICAÇÃO  NATALINA.
ADIMPLEMENTO  NÃO  COMPROVADO  DE
FORMA  IDÔNEA  PELO  MUNICÍPIO.
INCORRETA  APLICAÇÃO  DE  JUROS  E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM  FACE  DA
FAZENDA.  REFORMA  PARCIAL  DA
SENTENÇA.  APELO  DESPROVIDO.
REEXAME PROVIDO PARCIALMENTE.

-  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  Município
apelante não trouxe aos autos prova idônea do efetivo
pagamento das férias e das gratificações natalinas do
período  de  labor  do 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.

-  É  firme  o  entendimento  no  âmbito  do  Superior
Tribunal  de  Justiça  de  que,  possuindo  natureza
eminentemente instrumental, por versar tão somente
sobre  consectários  da  condenação,  que  a  Lei  nº
11.960/2009  –  que  introduziu  novas  regras  sobre
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juros de mora e correção monetária contra a Fazenda
–  apenas  é  aplicado  ao  momento  fático  material
posterior à sua vigência, ante o princípio do  tempus
regit actum. Portanto, aplica-se o índice da caderneta
de  poupança  após  a  vigência  da  lei  modificativa,
devendo, no período anterior, ser observada a redação
pretérita que previa o percentual de 0,5% ao mês para
os juros moratórios.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  conhecer  de  ofício  do  Reexame  Necessário,  dando-lhe  parcial
provimento, bem como do apelo, negando-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.

Trata-se  de Remessa  Necessária  conhecida  de  ofício  e  de
Apelação Cível  interposta  pelo Município de  Belém contra sentença  (fls.
192/195), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Belém que, nos
autos  da  “Reclamação  Trabalhista”  convertida  em  “Ação  Ordinária  de
Cobrança”  ajuizada  por  José  Martiliano  da  Silva,  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos:

“Pelo  exposto,  JULGO  PARCIALMENTE
PROCEDENTE  o  pedido  contido  na  inicial,  para
condenar  o  MUNICÍPIO  DE  BELÉM/PB  ao
pagamento do saldo de remuneração referente aos
décimos  terceiros  salários  relativos  aos  anos  de
2005, 2006, 2007 e 2008, bem como férias simples
dos  anos  de  2005/2006,  2006/2007,  2007/2008,
acrescidas  de  1/3  (um  terço),  tudo  com  base  no
salário mínimo vigente à época,  com juros de 1%
(um por cento) ao mês a partir da citação e correção
monetária a partir desta decisão.
Honorários  advocatícios  à  base  de  10%  (dez  por
cento) sobre o valor da condenação, na forma do art.
21, caput, do CPC, face à sucumbência recíproca”

Inconformada,  a edilidade  demandada  interpôs  Recurso
Apelatório  (fls.  197/200),  em  cujas  razões  defende,  em  síntese,  que  o
Departamento  de  Recursos  Humanos  da  municipalidade  juntou  aos  autos
cópia dos documentos que comprovam o pagamento das férias acrescidas do
terço constitucional,  bem como dos décimos terceiros  salários  referidos  na
condenação. Ao final, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  recorrida  não
apresentou contrarrazões (fls. 208).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou parecer  (fls.  212/216),  opinando pelo prosseguimento  do feito  sem
manifestação meritória.
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É o relatório.

VOTO.

Embora  a  r.  sentença  não  tenha  determinado  o  reexame
necessário da controvérsia, imperioso seu conhecimento de ofício, nos termos
do artigo 475, I, do Código de Processo Civil e enunciado da Súmula 490 do
STJ,  por  ter  sido  o  decreto  judicial  proferido  contra  o  Município,  e  não
exprimir condenação em quantia certa e determinada.  Conheço, também, da
impugnação  apelativa,  posto  que  obedece  aos  pressupostos  processuais
intrínsecos e extrínsecos.

Conforme se infere dos autos, José Martiliano da Silva prestou
serviços  ao  Município  de  Belém,  tendo  sido  contrato  para  realização  das
atividades de “gari”, em 05/01/2005, sendo demitido em 31/12/2008. Alega o
demandante que não lhe foram garantidos, nesse interregno, a percepção dos
décimos terceiros salários, o gozo de férias, bem como o Fundo de Garantia
por Tempo de Serviço – FGTS.

Como  se  verifica  pela  leitura  da  sentença,  a  magistrada  de
primeiro  grau  julgou  parcialmente  procedentes  os  pedidos  autorais,  sob  o
fundamento  de  que  não  houve  comprovação  por  parte  da  edilidade  do
pagamento  das  verbas  devidas  ao  postulante,  concernente  aos  décimos
terceiros salários e às férias referidas, destacando-se que, nos autos,  “tem-se
apenas  documentos  enviados  pelo  departamento  de  recursos  humanos,  a
pedido deste Juízo, que trata-se de relatórios de autorizações, não tendo o
condão  de  demonstrar  que  refere-se  ao  pagamento  dos  13º  salários,  fls.
154/182” (fls. 194).

Pois  bem,  verifica-se  que  a  própria  edilidade  não  refuta  o
direito do promovente  à percepção de décimo terceiro salário e  ao gozo de
férias remuneradas, com o acréscimo de, ao menos, um terço do seu valor,
garantias estas asseguradas a todo trabalhador, seja ele estatutário ou celetista,
por força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

A matéria  que  se  coloca  à  análise  desta  órgão  ad quem diz
respeito  à  comprovação  ou  não do efetivo  pagamento  das  verbas  salariais
referidas. Nesse tema, é cediço que à edilidade incumbe o ônus de demonstrar
o pagamento de todas as parcelas  de natureza trabalhista pleiteadas  por seus
agentes públicos, 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
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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)

No presente caso, como bem destacado pela juíza sentenciante,
não é necessário realizar grande esforço de interpretação para se constatar que
os  documentos  referidos  pelo  Município demandado não tem o condão de
comprovar o pagamento das verbas referentes aos décimos terceiros salários e
às férias com o respectivo terço constitucional.

Ora,  pela  simples  análise  dos  documentos  de  fls.  153/182,
verifica-se que consubstancia um mero relatório interno de autorizações de
pagamentos, não fazendo prova idônea do efetivo adimplemento. E mais, em
nenhum  momento  do  conteúdo  da  aludida  documentação,  há  qualquer
discriminação  do  que  seja  a  referência  do  valor  autorizado  – salário,
indenização, gratificação, etc. –, de forma que não existem condições mínimas
sequer  de  afirmar  que  houve  indício  de  prova  do  pagamento  de  décimos
terceiros ou do terço de férias.

Dessa forma, consigno que,  na hipótese, o Município apelante
não trouxe aos autos prova do efetivo pagamento das férias e das gratificações
natalinas do período  de  labor  do 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.

Quanto à aplicação de juros  e correção monetária  em face da
Fazenda  Pública,  verifica-se  que  merece  parcial  reforma  a  sentença.  Isso
porque 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
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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.
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).

Nesse sentido,  há de se delinear as situações em relação aos
juros de mora e à correção monetária. Esta, apesar de aplicada de forma não
acertada  quanto  ao  seu  termo  inicial  (fixado  a  partir  da  data  da  decisão
proferida), não pode ser modificada em relação ao período a partir do qual
incide, sob pena de agravamento da condenação fazendária. Entretanto, aplica-
se plenamente os índices oficiais da caderneta de poupança.

No que se refere aos juros de mora, devem ser integralmente
reformados, porquanto, tendo em vista sua aplicação a partir da citação válida,
bem como em se verificando que esta ocorreu anteriormente 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.  Dessa forma, há de se observar os juros de mora em 0,5%
(meio por cento) ao mês até o advento da lei nº 11.960/2009. Após, deve ser
aplicado o percentual estabelecido para a caderneta de poupança.

- Conclusão
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Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO  PROVIMENTO à
Apelação e conheço de ofício do Reexame Necessário, dando-lhe PARCIAL
PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença tão somente quanto à
fixação dos  juros  de mora,  observando-se o percentual  de  0,5% (meio por
cento)  ao  mês  até  o  advento  da  lei  nº  11.960/2009,  e, após,  o  percentual
estabelecido  para  a  caderneta  de  poupança.  Quanto  à  correção  monetária,
deve-se aplicar plenamente os índices oficiais da caderneta de poupança.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de
Araújo Duda Ferreira. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Gustavo Leite
Urquiza, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo.
Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, 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 Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 24 de março
de 2015.

Gustavo Leite Urquiza
Juiz de Direito Convocado – Relator
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