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APELAÇÕES  CÍVEIS.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  EFETIVA  MUNICIPAL.
VERBAS SALARIAIS RETIDAS. COMPROVAÇÃO
DO  PAGAMENTO  DE  PARTE  DAS  VERBAS
REQUERIDAS.  ALEGAÇÃO  DE  LITIGÂNCIA DE
MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA
REGRA DO  ART.  940  DO  CC.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º-F DA
LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO DADA PELO
LEI  Nº  11.960/2009  NO  ÂMBITO  DOS
JULGAMENTOS  DAS  ADI'S  4357  E  4425.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  OCORRÊNCIA.
CONTRATAÇÃO SEM NULIDADE. REFORMA DO
DECISUM. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DA
AUTORA  E  PROVIMENTO  PARCIAL  DO
RECURSO DO MUNICÍPIO. 

-  Em  relação  aos  juros  de  mora  e  correção
monetária,  deve-se  observar  a  declaração  de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal
do  art.1º-F  da  Lei  nº  9.494/1997,  com  a  redação
dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito dos
julgamentos das ADI's 4357 e 4425. 

-  Em  que  pese  haver  a  Edilidade  comprovado  o
pagamento  de  parte  dos  pedidos  formulados,
ausente a ocorrência de dolo ou malícia por parte do
Promovente,  não  há  que  se  falar  na  fixação  da
penalidade prevista no art. 18 do CPC, tampouco na
aplicação do art. 940 do Código Civil. 

– A sucumbência,  in  casu,  deve  consistir  na
repartição  proporcional  das  custas  e  honorários
advocatícios,  pois  cada  litigante  foi,  em  parte,



Apelação Cível nº 0000682-61.2014.815.1071

vencedor  e  vencido,  devendo  ser  recíproca  e
proporcionalmente distribuídos e compensados entre
eles  os  honorários  advocatícios  e  as  despesas
processuais.

- A Recorrida  exerceu  função  pública
proveniente de admissão legal e não nula, sendo a
relação  jurídica-administrativa  de  natureza
estatutária, o que impede a concessão do direito ao
recebimento de verba à título de FGTS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba,  por  unanimidade,  DESPROVER  A  APELAÇÃO  DA AUTORA E
PROVER EM PARTE A APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO, nos termos do
voto do Relator e da certidão de julgamento de fl. 127.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelações  Cíveis  interpostas  pelo  Município  de

Lagoa de Dentro e pela parte Autora, inconformados com a Sentença exarada

pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Jacaraú que, nos autos da Ação de

Cobrança  movida  por  Maria  José  Freire  dos  Santos,  julgou  parcialmente

procedente o pedido para condenar o Promovido ao pagamento do salário do

mês de dezembro de 2012.

Em suas razões recursais, o Município/Apelante pugnou pela

reforma da Sentença, alegando inaplicabilidade do art. 5º da Lei nº 11.960/09, a

ausência de aplicação da regra do art. 940 do Código Civil, tendo em vista que

a Autora  demandou o  pagamento  de verbas já  recebidas,  bem como,  pelo

reconhecimento da sucumbência recíproca.  (fls. 96/103). 

A Autora/Apelante, defende, em suas razões recursais, que a

relação de trabalho com o Município de Lagoa de Dentro era celetista, motivo

pelo qual, pugna pelo recolhimento do FGTS. (fls. 105/109).

Sem contrarrazões (fl. 112).

Instada a se pronunciar, a Procuradoria de Justiça  se
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manifestou pelo Provimento Parcial  da Apelação do Município  de Lagoa de

Dentro, para que o valor referente ao pagamento do mês de dezembro de 2012

seja corrigido monetariamente pelo TR, com incidência de juros aplicados à

caderneta de poupança (fls. 119/123).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, percebo que em virtude da procedência parcial do

pedido,  insurgiu-se o Município  de Lagoa de Dentro,  inicialmente,  alegando

erro nos índices aplicados à correção monetária e aos juros de mora. 

Com  efeito,  em  relação  aos  juros  de  mora  e  correção

monetária,  deve-se  observar  a  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo

Supremo Tribunal  Federal  do art.1º-F da Lei  nº 9.494/1997, com a redação

dada pela Lei nº 11.960/2009, tomada no âmbito dos julgamentos das ADI's

4357 e 4425. 

A  Suprema  Corte  decidiu,  em  modulação  dos  efeitos  da

inconstitucionalidade declarada, que: “fica mantida a aplicação do índice oficial

de  remuneração  básica  da  caderneta  de  poupança  (TR),  nos  termos  da

Emenda Constitucional  nº  62/2009,  até 25.03.2015, data após a qual  (i)  os

créditos  em  precatórios  deverão  ser  corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários deverão

observar  os  mesmos  critérios  pelos  quais  a  Fazenda  Pública  corrige  seus

créditos tributários” (Questão de Ordem nas ADIs 4.357 e 4.425). 

Apelação cível. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.  FÉRIAS,  TERÇO  CONSTITUCIONAL E  13º
SALÁRIOS.  DESNECESSIDADE  DO  EFETIVO  GOZO
DE FÉRIAS.  ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL.  ART.  333,
INCISO II, DO CPC. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
DE PARTE DAS VERBAS REQUERIDAS.  PROIBIÇÃO
DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DA
INCONSTITUCIONALIDADE  DO  ART.  1º-F  DA LEI  Nº
9.494/1997  COM  A  REDAÇÃO  DADA  PELO  LEI  Nº
11.960/2009  NO  ÂMBITO  DOS  JULGAMENTOS  DAS
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ADI&#39;S  4357  E  4425.  REFORMA  DO  DECISUM.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. - O 13º salário
e o gozo de férias remuneradas, com o acréscimo de, ao
menos, um terço do seu valor, constituem direitos sociais
assegurados a todos trabalhadores,  seja ele estatutário
ou  celetista,  por  força  da  previsão  do  art.  39,  §3º,  da
Constituição Federal. - Não prospera a tese do promovido
de  que  para  o  pagamento  do  terço  de  férias,
imprescindível  a  comprovação  de  seu  usufruto.  Em
verdade,  trata-se  de  direito  adquirido  do  servidor  que
adere ao seu patrimônio jurídico,  após o transcurso do
período aquisitivo.  -  Dos documentos colacionados aos
autos  se  verifica  que  o  Município  logrou  êxito  em
comprovar o adimplemento do 13º salário dos anos de
2010 e 2011, tendo colacionado aos autos contracheques
com a assinatura da autora declarando a percepção da
importância ali discriminada. - Quanto às demais verbas,
inexist (...)(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº
00003222920148151071, 2ª Câmara Especializada Cível,
Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO ,
j. em 20-10-2015) 

Dessa forma, no presente caso,  sobre as quantias a serem

restituídas dever-se-á observar a incidência dos índices de correção monetária

e juros da caderneta de poupança até 25/03/2015, incidindo, após tal data, o

índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora de 0,5% ao mês. 

Quanto ao pedido de condenação da parte autora por litigância

de má-fé e ao pagamento em dobro das verbas já recebidas, em que pese ter a

Edilidade comprovado o pagamento de parte dos pedidos formulados, ausente

a ocorrência de dolo ou malícia por parte da Promovente, não há que se falar

na fixação da penalidade prevista no art. 18 do CPC, tampouco na aplicação da

do art. 940 do Código Civil. 

COBRANÇA INDEVIDA. SANÇÃO DO ART. 940 DO CC.
MÁ-FÉ  AFASTADA.  ESGOTAMENTO  DA  VIA
ADMINISTRATIVA.  DESNECESSIDADE.  FAZENDA
PÚBLICA.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  REGIME
JURÍDICO.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO  ADQUIRIDO.
VERBA  SALARIAL  INADIMPLIDA.  DANO  MORAL
AFASTADO. 1. A sanção prevista no art. 940 do Código
Civil objetiva reprimir os abusos relacionados à cobrança
de dívida, e pressupõe que o autor tenha se portado com
malícia  ou  com  dolo  de  lesão  à  parte  contrária.  2.  É
dispensável  o  esgotamento  da  instância  administrativa
para  buscar  a  tutela  do  seu  interesse,  sendo  possível
desde  logo  o  ingresso  na  via  judicial.  3.
Independentemente da natureza da ação proposta contra
a Fazenda Pública, o prazo prescricional é sempre de 5
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anos.  4.  Qualquer  regime  jurídico  é  imediatamente
submetido à lei  nova,  não constituindo direito adquirido
do servidor a permanência no regime jurídico revogado.
5.  A ausência  de  pagamento  de  verbas  salariais  não
enseja,  per  si,  danos  morais  ao  servidor.  6.  Apelos
conhecidos,  com  o  improvimento  do  1º  e  parcial
provimento  do  2º.  Unanimidade.(TJ-MA  -  APL:
0159742012  MA  0000445-83.2011.8.10.0129,  Relator:
PAULO  SÉRGIO  VELTEN  PEREIRA,  Data  de
Julgamento:  19/03/2013,   QUARTA  CÂMARA  CÍVEL,
Data de Publicação: 22/03/2013)

No tocante a sucumbência, in casu, deve consistir na repartição

proporcional das custas e honorários advocatícios, pois cada litigante foi, em

parte,  vencedor  e  vencido,  devendo  ser  recíproca  e  proporcionalmente

distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  advocatícios  e  as

despesas processuais.

Quanto ao pedido de recebimento de FGTS, observa-se que a

Autora/Apelante ingressou no serviço público na data de 25/02/1983, anterior a

promulgação da Constituição Federal de 05/10/1988.

Desse  modo,  entendemos  que  a  situação  dos  servidores

admitidos em data anterior da promulgação da Constituição Federal, como ora

ocorre com a Promovente, deve ser tratada de forma diferente daqueles que

adentraram no serviço público, sem concurso, após a promulgação da Carta

Magna de 1988. 

É  que,  no  sobredito  lapso  temporal  não  havia  exigência  de

concurso público (inc. II do art. 37 da CF/1988), portanto, as contratações não

eram nulas ou ilegais, como acontece com aquelas havidas após o advento da

Constituição de 1988. 

Nesse sentido,  entendemos que a Recorrida exerceu função

pública proveniente de admissão legal e não nula, sendo a relação jurídica-

administrativa de natureza estatutária, o que impede a concessão do direito ao

recebimento de verba à título de FGTS.

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
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aduzidos,  DESPROVEJO  A  APELAÇÃO  DA  AUTORA  E  PROVEJO  EM

PARTE A APELAÇÃO CÍVEL DO MUNICÍPIO, tão somente, para reconhecer a

sucumbência  recíproca  e  aplicar  sobre  os  valores  a  serem  restituídos,  a

correção  monetária  e  os  juros  da  caderneta  de  poupança  até  25/03/2015,

incidindo, após tal data, o índice de correção pelo IPCA-E e os juros de mora

de 0,5% ao mês, mantendo-se, em todos os seus demais termos, a Decisão de

primeiro grau. 

É o voto. 

Presidiu a Sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro
dos  Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo
Senhor  Desembargador  Leandro  dos  Santos,  os  Excelentíssimos
Desembargadores  Maria  de  Fátima  Moraes  Bezerra  Cavalcanti e  José
Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra.
Vasti Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em
João Pessoa, 31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 
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