
APeRO n. 0000641-07.2015.815.0151                                                                                                      1

 
Poder Judiciário do Estado da Paraíba

Tribunal de Justiça 
Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO N. 0000641-07.2015.815.0151 
RELATOR: Juiz Tercio Chaves de Moura, convocado para 
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Santana de Mangueira
PROCURADOR: José Marcílio Batista
APELADO: Cícero Mateus Ricardo
ADVOGADO: Luzimário Gomes Leite 
JUÍZO REMETENTE: 2ª Vara da Comarca de Conceição

APELAÇÃO CÍVEL.  ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO
QUE NÃO ESTÁ HABILITADO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA
SANAR O VÍCIO. NÃO ATENDIMENTO. INTIMAÇÃO PESSOAL.
DESNECESSIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 

- Se o apelante não regularizar a sua representação, após a
concessão de prazo para tal desiderato,  deve o julgador não
conhecer  do  recurso,  até  porque  é  dispensável  a  intimação
pessoal da parte, bastando que o ato processual seja publicado
no Diário da Justiça.

- Intelecção do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.
1. PRELIMINAR. INÉPCIA DA INICIAL. VÍCIO INEXISTENTE.
REJEIÇÃO.  2.  MÉRITO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  DE
SERVIÇO.  VERBAS  SALARIAIS  INADIMPLIDAS: DÉCIMO
TERCEIRO DE 2009/2014 E FÉRIAS MAIS 1/3 DE 2009/2014.
DIREITO  ASSEGURADO  PELO  ART.  7º  DA  CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  ÔNUS  DA  FAZENDA  PÚBLICA  DE  COMPROVAR  O
PAGAMENTO.  NÃO  DEMONSTRAÇÃO.  VERBAS  DEVIDAS.
PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MANTIDA. JUROS
E  CORREÇÃO  MONETÁRIA.  ADEQUAÇÃO  DE  OFÍCIO.
MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA.  NÃO CONFIGURAÇÃO DE
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REFORMATIO IN PEJUS. PROVIMENTO PARCIAL.
 
1. Não se mostra inepta a inicial quando se encontram definidos
o pedido e a causa de pedir, estando tais requisitos claramente
demonstrados na exordial. 

2. É obrigação constitucional do Poder Público remunerar seus
servidores  pelos  trabalhos  prestados,  sendo  enriquecimento
ilícito a retenção de suas verbas salariais.

3. Segundo prescreve o art. 373, inciso II, do CPC, alegado o
não pagamento de férias e do 13º salário, caberia ao município
afastar o direito do autor com  recibos e quaisquer outros
documentos referentes à efetiva contraprestação pecuniária, o
que não se vislumbra nos autos.

4. A municipalidade é a detentora do controle dos documentos
públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das
verbas salariais reclamadas, considerando que ao servidor é
impossível fazer a prova negativa de tal fato.

5.  Os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária,  conforme
entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, são consectários legais da condenação principal e
ostentam natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise
de ofício, não configurando isso reformatio in pejus.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada  Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade,  não  conhecer  da
apelação, rejeitar a preliminar e, no mérito, prover parcialmente
o reexame necessário.

CÍCERO MATEUS RICARDO ajuizou  ação de cobrança contra o
MUNICÍPIO DE SANTANA DE MANGUEIRA  alegando que foi  contratado
para o cargo de Professor, “prestando serviço” no período de fevereiro de
2011 a maio de 2014. Em razão disso,  requereu o pagamento de  férias
integrais e proporcionais acrescidas de 1/3, bem como o décimo terceiro
salário integral e proporcional de todo período laborado, além do FGTS do
período de fevereiro de 2011 a maio de 2014.

 
Na sentença (f. 68/74), o Juiz da 2ª Vara de Conceição julgou
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parcialmente  procedente  a  exordial,  declarando  nulo o  contrato  de
trabalho e  condenando o promovido ao pagamento  das férias integrais
acrescidas do terço e do 13º salário, ambos do período 2011/2013 e
proporcional de 2014 (5/12 avos), com juros de mora de 1% ao mês
(art.  1º-F  da  Lei  9.494/97),  a  partir  da  citação  (art.  219/CPC),  e
correção  monetária  pelo  INPC/IBGE,  desde  o  inadimplemento.  Por
último,  fixou  honorários  advocatícios  em  10%  sobre  o  valor  da
condenação,  ex vi  do art. 20, § 4º, do CPC c/c o art. 11 da Lei n.
1.060/50.

O Município  apelou  (f.  80/88) reiterando a  preliminar de
inépcia da peça inicial. No mérito, reiterando a contestação, dispõe sobre
a inviabilidade de pagar verbas de cunho não estatutário; necessidade de
efetuar os descontos previdenciários e fiscais e a impossibilidade jurídica
de efetuar pagamento sem prévio empenho. Por fim, busca a reforma da
sentença, a fim de ser julgado improcedente o pedido inicial.

Contrarrazões (f. 92/97) pela manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre o mérito.

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
Relator
              

DA APELAÇÃO CÍVEL

Diante da irregularidade na representação do apelante, torna-se
imprescindível, antes de não conhecer-se do recurso, sua intimação prévia
com o escopo de regularizar o vício processual.  Trilha nesse sentido a
jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  DESACOMPANHADA  DE
PROCURAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO, SEM PRÉVIA INTIMAÇÃO DA
PARTE PARA JUNTADA DO MANDATO. CPC, ART. 13. NECESSIDADE
DE  OPORTUNIZAR  A  REGULARIZAÇÃO  DA  REPRESENTAÇÃO.
PROCESSO  ANULADO  A  PARTIR  DO  ACÓRDÃO,  INCLUSIVE.  I.  O
entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça é no
sentido de que a ausência de procuração pode ser suprida
nas instâncias ordinárias pela prévia intimação da parte para
a juntada do  mandato respectivo,  na  forma do  art.  13 do
CPC, sendo defeso, desde logo, não conhecer da apelação,
sem que tal iniciativa tenha sido tomada. II. Recurso especial
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conhecido e provido, para anular o processo a partir do acórdão a
quo, inclusive. (destaquei) 1

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL.  AUSÊNCIA  DE
PROCURAÇÃO  DO  ADVOGADO  SUBSCRITOR  DO  RECURSO  DE
APELAÇÃO.  DEFEITO  NA  REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.
INCIDÊNCIA  DO  ART.  13  DO  CPC.  POSSIBILIDADE  DE
REGULARIZAÇÃO. PRECEDENTES. 1. É uníssona a jurisprudência
desta Corte no sentido de que o magistrado, nas instâncias
ordinárias, deve intimar a parte interessada para regularizar
eventuais  falhas  na  representação  processual,  conforme
dispõe  o  art.  13  do  Código  de  Processo  Civil.  2.  Recurso
especial provido. (destaquei) 2

No caso em tela, verificada essa necessidade de regularizar a
representação, através do despacho de f. 105, foi determinado a intimação
dos Bels. José Marcílio Batista e  Anderson Souto Maciel da Costa – este
último único subscritor da contestação (f. 47/55) e apelação (f. 80/88) –
para sanar o vício processual, uma vez que não constam procuração ou
substabelecimento em favor deles, portanto, não habilitados nos autos.

Para tanto, foi concedido um prazo de 5 (cinco) dias, sob pena
de não ser conhecido o recurso. Acrescento que esse prazo é preclusivo,
conforme os seguintes julgados: 

PRAZO.  É  de  preclusão  o  prazo  assinado  pelo  juiz  para  a  parte
regularizar a  representação processual  (RJTJRJ 41/128.)." (nota
8, ao art. 13, do CPC, Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery,
3ª ed., Ed. RT, p. 183). 

AÇÃO  DE  BUSCA  E  APREENSÃO  -  APELANTE  QUE  NÃO
REGULARIZOU A SUA REPRESENTAÇÃO - NÃO CONHECIMENTO DA
APELAÇÃO. Se foi oportunizada à parte apelante a regularização de
sua  representação  processual, não  tendo  a  mesma  assim
procedido, impõe-se o não conhecimento do apelo, porquanto a lei
exige  que  a  parte  esteja  representada  em juízo  por  quem tenha
capacidade postulatória. 3

APELAÇÃO. FALTA DE INSTRUMENTO DE MANDATO. NÃO JUNTADA
NO PRAZO ASSINADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. Não se
conhece  do  recurso  de  apelação  se,  intimado  o  advogado  que  o

1 REsp 737.243/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, Quarta Turma, julgado em 03.10.2006, DJ
30.10.2006 p. 313. 

2  REsp 984.232/RJ,  Rel.  Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Segunda Turma, julgado em 18.03.2008, DJ 04.04.2008 p. 1. 

3 TJMG – Processo nº 1.0024.05.770899-2/001, rel. OSMANDO ALMEIDA, julgado em 18/07/2006, publicado
em 23/09/2006. 
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firmou  a  regularizar  a  representação,  não  o  fizer  no  prazo
assinado. 4

Contudo, apesar de intimados os referidos causídicos via DJe (f.
106),  até  a  presente  data  não  se  manifestaram nos  autos,  deixando,
portanto, de juntarem o devido mandato procuratório.  

Diante do exposto, não há como conhecer da apelação, eis que,
apesar  de  devidamente  intimada,  a  parte  insurgente  não  acostou  aos
autos instrumento de outorga capaz de regularizar a representação. 

Há mais a dizer: para que seja sanado o vício de representação
não  há  necessidade  de  intimação  pessoal  da  parte  e  sequer  do  seu
procurador,  devendo este último ser intimado através de publicação no
órgão oficial, o que foi feito, conforme se observa às f. 106 dos autos. 

Nesse sentido: 

EMBARGOS  DE  DECLARAÇÃO  EM  APELAÇÃO  CÍVEL.  VÍCIO  DE
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL.  Ausência  de  instrumento  de
mandato ao procurador  que firmou o  recurso de apelação
que não foi sanada, mesmo após a intimação da parte, via
nota de expediente. Desnecessidade de intimação pessoal,
visto não se estar falando de extinção do feito, mas de não
conhecimento da apelação.  Inexistência de omissão, contradição
ou  obscuridade  a  amparar  os  embargos  de  declaração,  cujo
acolhimento  pressupõe  a  presença  de  pelo  menos  um  dos
pressupostos  elencados  de  forma  taxativa  no  art.  535  do  CPC.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. 5

Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III, do CPC/2015,
não conheço do recurso apelatório. 

DO REEXAME NECESSÁRIO

1. PRELIMINAR: INÉPCIA DA INICIAL.

O município promovido, na contestação, alega que a exordial
é inepta, face à ausência de documento imprescindível à propositura da
ação.

Contudo, examinando os autos, constato que não assiste razão
ao  demandado.  Não  se  mostra  inepta  a  inicial  quando  se  encontram

4 TJMG  –  Processo  nº  2.0000.00.471293-8/000,  relator:  PEDRO  BERNARDES,  julgado  em  29/11/2005,
publicação em 21/01/2006. 

5 TJRS  –  Embargos  de  Declaração  nº  70014076376,  Décima  Oitava  Câmara  Cível,  relator:  ANDRÉ  LUIZ
PLANELLA VILLARINHO, julgado em 09/03/2006.
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definidos o pedido e a causa de pedir, estando tais requisitos claramente
demonstrados na exordial.  Assim,  não prospera a alegação de suposta
ausência de documentos imprescindíveis à propositura da ação e capazes
de demonstrar os fatos alegados na inicial, nos termos do art. 283 c/c art.
295, inciso IV, ambos do CPC.

Verifica-se, de plano, que foram cumpridos todos os requisitos
exigidos pelo art. 282 do CPC/73 (art. 319 do CPC/2015),  pois a petição
cumpriu o disposto no art. 282 do CPC, seja com referência aos fatos ali
inseridos, seja pela documentação atrelada, não se podendo, em hipótese
alguma, adotar a regra do art. 295, inciso I, do mesmo Códex. 

Por tais argumentos, rejeito a preliminar.

2. MÉRITO

Narra a exordial que o promovente, Cícero Mateus Ricardo, foi
contratado como “prestador de serviços” pelo Município de Santana de
Mangueira, em fevereiro de 2009,  para exercer a função de Professor.
Contudo, alega que deixou de receber determinadas verbas laborais, quais
sejam: (1) férias integrais e proporcionais acrescidas de 1/3 de 2009 a
2014; (2) décimo terceiro salário integral e proporcional de 2009 a 2014 e
(3) FGTS do período de fevereiro de 2009 a 30 de maio de 2014.

Ao decidir  a  questão,  o  Juiz  de  base  julgou parcialmente
procedente o pedido,  condenando o Município ao pagamento  das férias
integrais  acrescidas do terço de 2011/2013 e proporcional  de 2014
(5/12 avos), do 13º salário do período de 2011/2013 e proporcional
de 2014 (5/12 avos).

Pois bem, convém ressaltar que o regime adotado para a
contratação do promovente foi de  contrato temporário, conforme
evidenciam os  contracheques  de  f.  13/41.  Inclusive, o Município réu
reconheceu, expressamente, que ele foi contratado para “prestar serviços”
de natureza eminentemente emergencial, cujo pacto foi celebrado sob à
egide do art. 37, inciso IX, da Carta Federal e com base na Lei Municipal
nº 851/2001. Portanto não há que se falar em nulidade.

Ato contínuo, vislumbro que o vínculo jurídico entre o servidor e
a Administração deu-se de forma temporária, isto é, uma contratação de
excepcional interesse público, sendo tal relação prevista no art. 37, IX, da
Constituição  Federal,  submetendo o  trabalhador  a  um regime especial,
mas, ainda assim, de natureza administrativa. Por conseguinte, o regime
jurídico adotado é o estatutário ou jurídico-administrativo.

Feitas estas considerações, deve ser ressaltado que os direitos
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reclamados encontram-se assentados na Constituição da República, a qual
estabelece que se aplicam aos servidores ocupantes de cargos públicos,
comissionados ou não, direito ao décimo terceiro e às férias anuais
remuneradas acrescidas com o terço constitucional. 

Vejamos o teor do seguinte dispositivo constitucional:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.
[…]
§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 
[…] 
VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral do
servidor. 
[…]
XVII - gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço
a mais do que o salário normal; 

Logo, a sentença não comporta modificação alguma quanto ao
dever de pagamento das verbas reclamadas. 

No momento em que a Administração Pública retem tais verbas
aniquila um direito fundamental do servidor, levando, por conseguinte, ao
enriquecimento sem causa da parte adversa.  Então, no período em que
esteve prestando serviços ao Município, faz jus aos direitos garantidos aos
servidores públicos em geral. 

Eis precedente desta Corte de Justiça no mesmo sentido:

PROCESSUAL  CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PRELIMINAR - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGAÇÃO DE
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA  -  INOCORRÊNCIA  -
REJEIÇÃO. (...) CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL
CIVIL  -  APELAÇÃO  CÍVEL  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -
SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL  -  CONTRATO  DE  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO  -  EXCEÇÃO  AO  PRINCÍPIO  DA  ACESSIBILIDADE  DOS
CARGOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO - ART. 37, IX DA
CF  -  PLEITOS  SOCIAIS  -  SALÁRIO  RETIDO,  DÉCIMO  TERCEIRO
SALÁRIO  E  FÉRIAS  COM  SEUS  RESPECTIVOS  TERÇOS  -
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  NA  ORIGEM  -  POSSIBILIDADE  DE
PAGAMENTO - FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - ÔNUS DO
RÉU  (ART.  333,  II,  DO  CPC)  -  NÃO  COMPROVAÇÃO  -
DESPROVIMENTO.  -  A  contratação  por  prazo  determinado  é  uma
exceção ao princípio da acessibilidade dos cargos públicos mediante
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concurso  público  de  provas  ou  provas  e  títulos,  foi  criada  para
satisfazer  as  necessidades  temporárias  de  excepcional  interesse
público, situações de anormalidades em regra incompatíveis com a
demora  do  procedimento  do  concurso  (art.  37,  IX,  da  CF)  –
Constitui  direito  de  todo  servidor  público,  ainda  que
contratado  temporariamente,  receber  os  vencimentos  que
lhe  são  devidos  pelo  exercício  de  sua  função.  Atrasando,
suspendendo ou retendo o pagamento de tais verbas, sem
motivos ponderáveis, comete o Estado, inquestionavelmente,
ato abusivo e ilegal, impondo-se julgar procedente o pedido
de cobrança. – De acordo com o sistema do ônus da prova adotado
pelo CPC, cabe ao réu demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do servidor alegado em sua defesa, sujeitando-se
o  Estado  aos  efeitos  decorrentes  da  sua  não  comprovação.
(ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo n. 0000546-75.2013.815.0141, 2ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.  ABRAHAM LINCOLN  DA
CUNHA RAMOS, j. em 10-12-2015).

De modo que é patente a obrigação constitucional  do Poder
Público de remunerar seus servidores pelos trabalhos prestados, ainda que
contratados temporariamente, como na espécie, caracterizando-se abusiva
e ilegal a retenção de seus vencimentos.

Assim, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC/2015, alegado
o não pagamento das verbas salariais reclamadas, caberia ao Município,
que tem  o controle dos documentos públicos, afastar o direito do autor
mediante a apresentação de recibos, depósito, transferência de crédito em
conta corrente ou outros documentos referentes à efetiva contraprestação
pecuniária, o que não se vislumbra ter ocorrido nestes autos. 

A jurisprudência  desta  Corte está  consolidada no sentido  de
que a comprovação do pagamento das verbas salariais pleiteadas em ação
de cobrança compete à Fazenda Pública. Vejamos alguns precedentes:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  MUNICIPAL.  CARGO
COMISSIONADO.  VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  RETENÇÃO  DE  VERBAS
REMUNERATÓRIAS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE. GRATIFICAÇÃO NATALINA E TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  DIREITOS  ASSEGURADOS
CONSTITUCIONALMENTE. PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS
DO ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL  VIGENTE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. - Em tendo a parte promovente comprovado
a  existência  de  vínculo  com  o  município  demandado,  no
período  atinente  ao  salário  supostamente  retido,  resta,  a
princípio, suplantada a obrigação autoral de lastrear o direito
perseguido. -  Cabe  ao  ente  municipal  produzir  arcabouço
probatório com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a
pretensão deferida, nos termos do art. 373, II, do Código de
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Processo  Civil  vigente,  o  que  não  se  operou  na  hipótese,
razão porque forçoso reconhecer a propriedade da sentença
hostilizada. 6

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  Público  Municipal.
Pagamento  de  GRATIFICAÇÃO  por  exercício  em  sala  de  aula.
Preenchimento  dos  requisitos  legais.  POSSIBILIDADE.  ÔNUS  DA
PROVA  DA  EDILIDADE.  Reforma  da  sentença.  PROVIMENTO  DO
APELO. - É direito íquido e certo de todo servidor público, ativo ou
inativo, perceber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado,
nos  termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,  considerando  ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. -  É ônus do
Ente Público comprovar que pagou a verba salarial ao seu
servidor,  devendo  ser  afastada  a  supremacia  do  interesse
público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova
negativa  a  Apelante,  para  se  beneficiar  da  dificuldade,  ou
mesmo da impossibilidade, da produção dessa prova.7

APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL, CONHECIDA DE OFÍCIO. COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS. APRESENTAÇÃO
DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO
MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.
DESROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1.  O art.
333,  II,  CPC,  estabelece  ser  ônus  do  réu  a  comprovação
quanto a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira, por si só, não
é o bastante para a devida comprovação do pagamento, porquanto
representa  mero  lançamento  unilateral  de  informações  nos
assentamentos funcionais do servidor. 8

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. PRELIMINAR.
AUSÊNCIA  DE  AUDIÊNCIA  DE  CONCILIAÇÃO.  NULIDADE.
INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PAGAMENTO DE SALÁRIO ATRASADO E
DÉCIMO  TERCEIRO.  ÔNUS  DA  PROVA.  INCUMBÊNCIA  DO
MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO CPC.  MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, CPC. RECURSO A QUE SE NEGA
SEGUIMENTO. -  A não realização da audiência  de conciliação não
importa\  nulidade  do  processo,  notadamente  em face  de  não  ter
havido instrução probatória  e do fato de que a norma contida no

6TJPB -  Processo  n.  00012162120148150031,  Relator:  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho,  4ª
Câmara Especializada Cível, j. em 19-04-2016. 

7 TJPB -  Processo n. 00013177620128150371, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator: Des. LEANDRO DOS
SANTOS, j. em 10-03-2015. Pub. 23/11/15.

8 TJPB; AP. n. 0005246-38.2009.815.0011; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira; DJPB 19/12/2014; Pág. 31.
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artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo, podendo as
partes transigir a qualquer momento. - 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. - Não comprovado o pagamento da verba
reclamada, nos termos do art. 333, II, do CPC, o autor faz jus
a seu recebimento. 9

APELAÇÃO  CÍVEL.  Reclamação  trabalhista  convertida  em  ação  de
cobrança.  Preliminar.  Prescrição  quinquenal.  Súmula  85,  STJ.
Rejeição. Mérito. Adicional de insalubridade. Necessidade de previsão
legal. Deferimento a partir da vigência da Lei Municipal nº 946/2007.
Obediência ao princípio da legalidade. Férias, terço constitucional e
13º  salário.  Ausência  de  comprovação  do  pagamento  das  verbas.
Ônus do Município. Condenação que se impõe. Reforma parcial da
sentença.  Procedência  parcial  do  recurso.  [...]  Em  ação  de
cobrança, é ônus do Município comprovar o pagamento das
verbas salariais. Não havendo essa comprovação, impõe-se a
condenação  do  ente  público,  como  na  espécie. ACORDA  o
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, por sua 1ª Câmara Cível,
em  sessão  ordinária,  à  unanimidade,  rejeitar  a  preliminar  e,  no
mérito, dar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator.10

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  DESNECESSIDADE  DE
COMPROVAÇÃO DE EFETIVO GOZO.  ANUÊNIO.  VERBAS  DEVIDAS.
ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ARTIGO 333, II,
DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  ENTENDIMENTO  PACIFICADO
NESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INCIDENTE
SOBRE  ALGUMAS  PARCELAS  REQUERIDAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.
AUTORIZAÇÃO  EMANADA  DO  ARTIGO  557,  DO  CPC.  -  [...]  A
comprovação da condição de funcionário é suficiente para a
cobrança de verbas salariais retidas e não pagas, cabendo ao
empregador  o  ônus  de  provar  a  ocorrência  de  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo, que afaste o direito do
empregado  ao  recebimento  das  parcelas  pleiteadas.  -  Não
demonstrado pela edilidade que a funcionária percebeu o terço de
férias,  bem como  os  anuênios  que  antecedem a  junho  de  2008,
impõe-se o pagamento de tais numerários. (…) Vistos, etc. Diante
das  razões  aqui  expostas,  NEGO  SEGUIMENTO  AO  RECURSO,
mantendo-se a decisão de 1º grau em todos os seus termos.11

9 TJPB - Processo n. 04620100021032001, Relator Des. João Alves da Silva, j. em 27-02- 2013.

10 TJPB - Apelação Cível n. 035.2011.000.337-9/001, Relator: Juiz Convocado Aluízio Bezerra Filho, 1ª Câmara
Cível, publicação: DJPB 18/12/12.

11 TJPB - Decisão Monocrática na Apelação Cível n. 021.2010.000.053-4/001, Relator: Des. José Ricardo Porto,
1ª Câmara Cível, publicação: DJPB 05/10/2012.
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA
CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DE  VERBAS  SALARIAIS
PROCEDÊNCIA PARCIAL IRRESIGNAÇÃO DO MUNICÍPIO SALÁRIOS
RETIDOS E NÃO PAGOS ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS ÔNUS
QUE CABE AO RÉU ART. 333, II, DO CPC TERÇO DE FÉRIAS NÃO
COMPROVAÇÃO  DO  GOZO  DESNECESSIDADE  PAGAMENTO  DE
ANUÊNIOS  NÃO  COMPROVADO  HONORARIOS  ADVOCATÍCIOS
FIXAÇÃO ADEQUADA DESPROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA. A
comprovação da condição de funcionário é suficiente para a cobrança
de verbas salariais devidas. No entanto, cabe ao empregador o ônus
de provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
que  afaste  o  direito  do  empregado  ao  recebimento  das  verbas
salariais pleiteadas. […].12

Nesse contexto, diante da efetiva comprovação de que o autor
laborou para o Município de Santana de Mangueira, a remuneração lhe é
devida. Ademais, os vencimentos de funcionários públicos são verbas de
natureza  alimentar,  de  forma  que  não se  deve  cogitar  atraso  em seu
pagamento, sendo ilegal sua retenção.

Portanto, como vem decidindo a jurisprudência deste Tribunal
de Justiça, incumbia ao demandado provar a existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, ex vi do art. 373, inciso II, do
Código  de  Processo  Civil/2015, considerando  que  ao  autor  somente
compete provar o fato constitutivo de seu direito.

No tocante ao pedido de descontar e recolher as contribuições
previdenciárias e fiscais sobre as verbas deferidas ao autor, suscitado na
contestação, este não merece prosperar, uma vez que tais contribuições
são  decorrência  lógica  e  obrigatória  dos  vencimentos  dos  servidores
públicos, de forma que é da fonte pagadora a legitimidade e, portanto,
responsabilidade  em  proceder  com  o  recolhimento  das  contribuições
previdenciárias e fiscais sobre as verbas decorrentes de decisão judicial,
nos moldes do art. 46 da Lei n. 4.541/92.

No tocante os juros de mora e a correção monetária,
estes merecem adequação, medida cabível inclusive de ofício porque,
conforme  entendimento  que  vem  sendo  adotado  pelo  Superior
Tribunal  de  Justiça13,  tais  são  consectários  legais  da  condenação
principal e ostentam natureza de ordem pública. 

O STJ14 entendeu que não configura julgamento extra petita ou

12 TJPB - Remessa Oficial e Apelação Cível n. 021.2009.001550-0/001, Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos, 3ª Câmara Cível, julgamento: 12/07/2012.

13 Informativo n. 0535 – Período: 12 de março de 2014. AgRg no AREsp 18.272-SP, Rel. Min. Humberto Martins,
julgado em 04/02/2014.

14 AgRg no AREsp 576125 / MS. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial  nº.  2014/0227054-6.
Relator  Raul  Araújo  (1143)  T4  –  Quarta  Turma.  Data  do  Julgamento:  18/11/2014.  Data  da  Publicação:
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reformatio in pejus a aplicação, alteração ou modificação do termo inicial
dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-
los à sua jurisprudência. Diante disso, firmou o seguinte entendimento: 

[…]  VI.  Tratando-se,  in  casu,  de  condenação  imposta  à  Fazenda
Pública,  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma:
percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da
publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à
Lei  9.497/97;  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da  Medida
Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de
29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-
F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice
oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária,
em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97,
calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei
(30/06/2009). […].15

Assim, devem incidir juros de mora no percentual de 0,5% ao
mês, a partir da Medida Provisória nº 2.180-35/2001, até o advento da Lei
nº 11.960, de 29/06/2009; a partir de então os juros moratórios serão
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97 (redação dada pela Lei nº 11.960/2009). Quanto à  correção
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art.
5º da Lei nº 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, deve ser calculada com base no IPCA, a partir da publicação da
referida Lei (30/06/2009). 

Diante do exposto, não conheço da apelação, rejeito a
preliminar e, no merito, dou provimento parcial ao reexame
necessário, para que incidam juros de mora no percentual de 0,5% ao
mês, a partir da Medida Provisória n. 2.180-35/2001, até o advento da Lei
n. 11.960, de 29/06/2009. A partir de então, os juros moratórios serão
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F
da  Lei  n.  9.494/97,  com  redação  dada  pela  Lei  n.  11.960/2009,  e  a
correção  monetária,  em  face  da  declaração  de  inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei n. 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-
F da Lei n. 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir da publicação

19/12/2014.

15 AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013,
DJe 10/02/2014.
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da referida Lei (30/06/2009). 

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A. D. FERREIRA) e o  Excelentíssimo Doutor
CARLOS EDUARDO LEITE LISBOA (Juiz de Direito Convocado, com
jurisdição  plena,  para  substitutir  o  Excelentíssimo  Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).

Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça. 

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 22
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                Relator 


