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GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO Nº 0000337-53.2013.815.1161.
Origem : Comarca de Santana dos Garrotes.
Relator : Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : Município de Santana dos Garrotes.
Procurador : Francisco de Assis Remígio II.
Apelada : Maria do Carmo de Sousa.
Advogado : Warren Stenio Saturnino Batista – OAB/PB Nº 17.942.

APELAÇÃO  CÍVEL.  RAZÕES  RECURSAIS
APÓCRIFAS. CONCESSÃO DE PRAZO PARA
SUPRIR  A  OMISSÃO.   DESCUMPRIMENTO
DO PRAZO CONCEDIDO. DILIGÊNCIA NÃO
SUPRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

-  A  petição  recursal  sem  assinatura  constitui  erro
sanável, de forma que deve ser oportunizado à parte
recorrente prazo para sanar a mencionada omissão. 

-  Contudo,  no  caso  concreto,  a  irregularidade
apontada  não  fora  tempestivamente  sanada,
ocorrendo o fenômeno da  preclusão quando a parte
deixou  escoar  “in  albis”  o  prazo  concedido  pelo
Magistrado  singular  para  subscrever  suas  razões
recursais, não havendo outro caminho a ser percorrido
que não o do não conhecimento do recurso apelatório,
por encontrar-se o mesmo prejudicado.

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  COMPROVADA  PRESTAÇÃO
DO SERVIÇO. SALÁRIO ATRASADO, FÉRIAS
E TERÇO CONSTITUCIONAL. PAGAMENTO
E  EFETIVA  FRUIÇÃO.  ÔNUS  DO  ENTE
PÚBLICO. ART. 333, INCISO II, DO  CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL  DE 1973.  PROIBIÇÃO
DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.
SUCUMBÊNCIA  MÍNIMA  DO  RÉU.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU
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AO PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DOS
ÔNUS  DE  SUCUMBÊNCIA.  VERBA
HONORÁRIA FIXADA DE ACORDO COM OS
PARÂMETROS LEGAIS.  JUROS DE MORA E
CORREÇÃO  MONETÁRIA  EM  FACE  DA
FAZENDA. INCIDÊNCIA DA NORMA DO ART.
1º-F DA LEI Nº 9.494/1997 COM A REDAÇÃO
DADA PELO  ART.  5º  DA LEI  Nº  11.960/2009.
NECESSIDADE  DE  OBSERVÂNCIA  DA
MODULAÇÃO DOS EFEITOS DAS ADI'S 4.357
E  4.425. SENTENÇA  PARCIALMENTE
REFORMADA. 

- Como é cediço, a remuneração, 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.

-  A  jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal  é
firme no sentido de que  “é devida a conversão de
férias não gozadas bem como de outros direitos de
natureza  remuneratória  em indenização pecuniária
por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja
por  conta  do  rompimento  do  vínculo  com  a
Administração, seja pela inatividade, em virtude da
vedação  ao  enriquecimento  sem  causa  da
Administração”  (STF,  ARE  721001  RG,  Relator:
Min. Gilmar Mendes, DJe-07-03-2013).

-  Inexistindo  prova  do  pagamento  das  verbas
pleiteadas, bem como do registro de fruição das férias
no  período  contratual,  revela-se  procedente  a
demanda, face à natural inversão do ônus da prova,
decorrente  da  evidente  posição  de  fragilidade
probatória do autor em face do Município, citando-se
a máxima de que “é o pagador que tem obrigação de
provar o pagamento”.

- Como a promovente sucumbiu em parte mínima do
pedido, cabe ao ente réu responder por inteiro pelos
ônus da sucumbência, mantendo-se o percentual dos
honorários fixados, vez que observados os parâmetros
legais.

- Em se tratando de condenação em face da Fazenda
Pública,  “(...)  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
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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).

- 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 ADI's 4.357 e 4.425).

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDA
a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade,
não conhecer do apelo e dar parcial provimento à remessa, nos termos do voto
do relator.

Trata-se de Remessa Oficial e Apelação Cível interposta pelo
Município de Santana dos Garrotes contra a sentença (fls. 55/58) proferida
pelo Juízo da Comarca de Santana dos Garrotes que, nos autos da  Ação de
Cobrança ajuizada por Maria do Carmo de Sousa,  julgou procedente em
parte o pedido autoral, nos seguintes termos:

“Diante  do  exposto,  com esteio  no  art.  269,  I,  do
CPC, julgo parcialmente procedente o pedido e, em
consequência,  condeno  o  Município  de  Santa  dos
Garrotes/PB  a  pagar  em favor  da  parte  autora  a
remuneração referente ao mês de dezembro de 2012,
férias não gozadas do exercício de 2011, acrescida
de  1/3  constitucional,  1/3  de  férias  do  exercício
2012.
A condenação acima referida será acrescida de juros
de mora no percentual previsto no art. 1º-F da Lei nº
9.494/97  (Art.  1o-F.  Nas  condenações  impostas  à
Fazenda  Pública,  independentemente  de  sua
natureza  e  para  fins  de  atualização  monetária,
remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,
haverá  a  incidência  uma  única  vez,  até  o  efetivo
pagamento,  dos  índices  oficiais  de  remuneração
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básica e juros aplicados à caderneta de poupança), a
partir  da  citação (art.  219 do CPC e  art.  405 do
Código  Civil),  e  correção  monetária,  pelo  INPC,
devidos a partir do inadimplemento.
Condeno  o  réu  nos  honorários  advocatícios  no
percentual  de  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor
total ad condenação (art. 20, §4º, CPC).”

Nas razões do recurso apelatório (fls. 75/77), o recorrente aduz
que  a  parte  autora,  exercente  de  cargo  de  confiança  no  magistério,  tem
assegurado o gozo de férias coletivas durante o recesso escolar de fim de ano,
período no qual não é realizado atendimento pedagógico ou administrativo.
Afirma que caberia ao promovente o ônus de demonstrar ter laborado durante
o referido lapso temporal, o que não o fez. Consigna a inexistência de atraso
no  pagamento  das  remunerações  dos  servidores  municipais,  bem como do
terço de férias. Defende que, havendo nos autos vencedor e vencido ao mesmo
tempo,  as  verbas  sucumbenciais  devem ser  recíproca  e  proporcionalmente
distribuídos, na medida da derrota de cada parte, merecendo ainda, segundo
aduz, ser reduzido o valor referente aos honorários advocatícios.

O Juiz de primeiro grau determinou a intimação do causídico
para assinar a petição do apelo (fls. 69v), contudo, decorreu o prazo assinalado
sem qualquer resposta (fls. 71).

Contrarrazões às fls. 73/78.

 O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  82),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

V O T O .

Ab  initio, há  de  se  registrar  que,  em  meio  ao  período  de
transição dos atos praticados e apreciados entre os Códigos de Processo Civil
de 1973 e de 2015, consoante a regra de direito intertemporal, os requisitos de
admissibilidade  de  um recurso  devem ser  analisados  de  acordo  com a  lei
vigente ao tempo da publicação da sentença em cartório. 

Assim sendo, o presente juízo de admissibilidade recursal há de
ser necessariamente realizado sob a doutrina e jurisprudência formadas a partir
da égide do Código de Processo Civil de 1973.

1 .  D o  n ã o  c o n h e c i m e n t o  d o  a p e l o

Inicialmente, cumpre ressaltar que a petição recursal sem assi-
natura constitui erro sanável, de forma que deve ser oportunizado à parte re-
corrente prazo para sanar a mencionada omissão. 
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Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça já consignou o en-
tendimento de que, nestes casos, deve-se conceder prazo razoável, conforme
previsto no art. 13 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

 
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO  ESPECIAL.  AGRAVO  DE
INSTRUMENTO  DO  ART.  522  DO  CPC
INTERPOSTO  CONTRA  DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA  DO  JUÍZO  DE  PRIMEIRO
GRAU.   PETIÇÃO  RECURSAL  APÓCRIFA.
REABERTURA  DE  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO  NAS  INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS.  INSTRUMENTALIDADE  DO
PROCESSO. POSSIBILIDADE. ART. 13 DO CPC.
PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de assinatura em petição recursal  é
vício  sanável  nas  instâncias  ordinárias,  mediante
concessão de prazo pelo juiz para que se proceda à
respectiva regularização,  nos termos do art.  13 do
CPC.
2.  No  caso  concreto,  as  instâncias  ordinárias  não
designaram prazo para que fosse sanada a falta de
assinatura da petição do agravo de instrumento do
art.  522 do CPC,  dando  ensejo  ao  provimento  do
recurso especial.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg  no  REsp  1260676/RN,  Rel.  Ministro
ANTONIO  CARLOS  FERREIRA,  QUARTA
TURMA, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012).

Em  comentário  ao  mencionado  artigo  13  da  Lei  de  Ritos,
Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (In  Código de Processo
Civil  Comentado, 13ª ed. pg. 252), lecionam que o prazo concedido nestas
hipóteses está sujeito à preclusão, senão vejamos:

− Prazo  Razoável. A  razoabilidade  do  prazo  é
aferida no caso concreto, cabendo ao juiz levar em
consideração as circunstâncias de fato e de direito
que  a  situação  comportar.  Trata-se  de  prazo
processual sujeito à preclusão.

Pois bem.

Conforme narrado, atentando a ausência de assinatura na peça
recursal, a Magistrada singular determinou a intimação do advogado da parte
recorrente para que, no prazo de 10 (dez) dias, subscrevesse tal peça, sob pena
de seu não recebimento (fls. 69v).

A intimação fora publicada no dia 04 de março de 2016 (sexta-
feira), de forma que o início da contagem do prazo aconteceu na segunda-feira
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subsequente,  ou  seja,  dia  07 de  março de  2016.  Logo,  o  prazo concedido
findou-se no dia 17 de março de 2016. 

Todavia, a certidão às fls. 71 atesta que o advogado quedou-se
inerte, deixando de subscrever a peça recursal.

Assim,  entendo que  o presente recurso  deva  ser  considerado
inexistente,  e,  consequentemente  não  conhecido,  ante  a  ausência  de
saneamento em tempo hábil da deficiência em comento. 

Neste sentido, vejamos jurisprudências desta egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL -  AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA  DE DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO
POR  DANOS  MORAIS  -  SENTENÇA  DE
PROCEDÊNCIA  -  SUBSTABELECIMENTO  QUE
APRESENTA  ASSINATURA  DIGITALIZADA  -
FOTOCÓPIA  -  CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO  DO  VÍCIO  -  INÉRCIA  -
PETIÇÃO  RECURSAL  APÓCRIFA  -  ATO
INEXISTENTE - INTELIGÊNCIA DO ART. 932, III,
C/C ART.  76,  §2º,  I  DO NCPC -  NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  AO  APELO.  Considerando  que
apesar  de  intimado  para  regularizar  a  assinatura
constante  na petição  recursal,  quedou o  advogado
inerte, é de ser considerado apócrifo o recurso.”
(TJPB  -  DECISÃO  do  Processo  Nº
00540527520148152001,  Relator DES. MARIA DE
FÁTIMA MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j.
em 12-05-2017) 

“APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  ADESIVO  -
AÇÃO  DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE
DÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS - SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE
PROCEDENTE  -  PETIÇÃO  RECURSAL  QUE
APRESENTA  ASSINATURA  DIGITALIZADA  -
FOTOCÓPIA  -  CONCESSÃO  DE  PRAZO  PARA
REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO - INÉRCIA - PEÇA
APÓCRIFA - ATO INEXISTENTE - NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  AO  APELO  -  inteligência  do  art.
932,  iii,  c/c  art.  76,  §2º,  I  do NCPC -  RECURSO
ADESIVO  PREJUDICADO.  Considerando  que
apesar  de  intimado  para  regularizar  a  assinatura
constante  na petição  recursal,  quedou o  advogado
inerte,  é  de  ser  considerado  apócrifo  o  recurso.
Tendo em vista que o recurso adesivo segue à sorte
do  principal,  em  não  sendo  admitido  este,  aquele
resta prejudicado.”
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00025982120138150181, - Não possui -, Relator DA
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DESEMBARGADORA  MARIA  DE  FÁTIMA
MORAES BEZERRA CAVALCANTI , j. em 21-11-
2016) 

“REVISÃO  DE  CONTRATO.  APELAÇÃO  CÍVEL.
APÓCRIFA.  REGULARIZAÇÃO  DA
REPRESENTAÇÃO  PROCESSUAL  DA  PARTE
RECORRENTE.  PRAZO  PARA  REGULARIZAÇÃO
DO VÍCIO. INÉRCIA.  RECURSO NÃO FIRMADO
PELO PROCURADOR HABILITADO NOS AUTOS.
ATO  INEXISTENTE.  NÃO  CONHECIMENTO  DO
APELO.  -  Revela-se  inexistente  o  recurso  cuja
petição foi interposta sem a assinatura de advogado
habilitado nos autos, sendo imperioso não conhecer
do  apelo  maculado  pelo  vício  da  irregularidade
formal.” (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo
Nº 00653572720128152001, - Não possui -, Relator
DES SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES ,
j. em 04-08-2016) 

2. Da Remessa Necessária

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se a autora, servidora pública do município promovido, tem direito
ao pagamento das respectivas verbas: remuneração do mês de dezembro de
2012, férias não gozadas do exercício de 2011, 1/3 de férias dos exercícios de
2011 e 2012.

Pois bem.  Como é cediço,  a remuneração, 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.

No que se refere especificamente ao salário, é sabido que este
recebe proteção especial do legislador constituinte, dispondo constituir crime
sua retenção dolosa, no art. 7º, inciso X, da Constituição Federal.

Com  base  no  enriquecimento  sem  causa,  a  doutrina  e
jurisprudência construíram o entendimento de que, uma vez impossibilitado da
fruição das férias, ou de quaisquer outros direitos de natureza remuneratória
(como a licença-prêmio não gozada), é assegurada ao servidor a conversão em
indenização pecuniária.

No âmbito do Recurso Extraordinário nº 721.001, o Supremo
Tribunal Federal, asseverou ser pacífica sua jurisprudência, reconhecendo a
conversão  de  férias  não  gozadas  por  aqueles  que  não  mais  podem  delas
usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a administração, seja
pela  inatividade,  em virtude  da  vedação  ao  enriquecimento  sem  causa  da
Administração.
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A propósito,  confira-se  a  conclusão  do  julgado  da  Suprema
Corte:

“Ante o exposto, manifesto-me pelo reconhecimento
da  repercussão  geral  da  matéria  debatida  nos
presentes  autos  para  reafirmar  a  jurisprudência
desta Corte, no sentido de que é devida a conversão
de férias não gozadas bem como de outros direitos
de  natureza  remuneratória  em  indenização
pecuniária por aqueles que não mais podem delas
usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo
com  a  Administração,  seja  pela  inatividade,  em
virtude da vedação ao enriquecimento sem causa da
Administração;  consequentemente,  conheço  do
agravo, desde já, para negar provimento ao recurso
extraordinário (art. 544, § 4º, II, b, do CPC)” 
(STF,  ARE  721001  RG,  Relator:  Min.  GILMAR
MENDES,  julgado  em  28/02/2013,  ACÓRDÃO
ELETRÔNICO  REPERCUSSÃO  GERAL  -
MÉRITO  DJe-044  DIVULG  06-03-2013  PUBLIC
07-03-2013). (grifo nosso).

No mesmo sentido do entendimento do Pretório Excelso, este
Egrégio Tribunal de Justiça tem declarado o direito do servidor à indenização
pelas  férias  não  fruídas,  destacando  o  ônus  do  ente  federado  quanto  à
comprovação do efetivo gozo:

“EMENTA:  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  CARGO COMISSIONADO.  VERBAS
REMUNERATÓRIAS  E  INDENIZATÓRIAS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
CONDENAÇÃO  AO PAGAMENTO  DE QUANTIA
RELATIVA  AOS  DEPÓSITOS  DO  FGTS  E
INDENIZAÇÃO  PELAS  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.
REMESSA  NECESSÁRIA.  NOMEAÇÃO  PARA
CARGO  EM  COMISSÃO.  APROVAÇÃO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  DESNECESSIDADE.
LIVRE ADMISSÃO E EXONERAÇÃO. DIREITO A
FÉRIAS,  TERÇO  CONSTITUCIONAL  E DÉCIMO
TERCEIRO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS.  ART.
39, §3º, CF. LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITO AO
FGTS.  INCOMPATIBILIDADE.  NATUREZA
TRANSITÓRIA.  VÍNCULO  PRECÁRIO.  FICHAS
FINANCEIRAS INDICANDO O PAGAMENTO DO
TERÇO  DE  FÉRIAS.  DOCUMENTAÇÃO
UNILATERALMENTE  PRODUZIDA  PELA
ADMINISTRAÇÃO.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO  DO  EFETIVO  GOZO  DAS
FÉRIAS  DE  MODO  A  AFASTAR  O  DEVER
INDENIZATÓRIO. ÔNUS DO QUAL O RÉU NÃO
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SE DESINCUMBIU.  PROVIMENTO PARCIAL DA
REMESSA. 
1.  Os  agentes  públicos  ocupantes  de  cargos  em
comissão,  nomeados  livremente  pela  autoridade
competente,  independente  de  aprovação  prévia  em
concurso, possuem direito ao gozo de férias anuais
remuneradas,  acrescidas  do terço constitucional,  e
ao recebimento do décimo terceiro salário, conforme
art.  39,  §3º,  da CF,  não lhes  sendo estendidos  os
direitos  aos  depósitos  ao  FGTS,  ao  aviso-prévio
indenizatório  e  à  multa  por  demissão  sem  justa
causa,  porquanto  incompatíveis  com o seu  vínculo
transitório e precário. 
2.  O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  o
entendimento  de  que  o  servidor  público  faz  jus  à
indenização  pelas  férias  não  gozados  somente
quando  há  previsão  legal  expressa  nesse  sentido
(princípio  da  legalidade)  ou  nos  casos  em  que  o
vínculo  funcional  entre  ele  e  a  Administração  é
rompido,  mediante  aposentadoria,  exoneração  ou
demissão (princípio da vedação do enriquecimento
sem causa),  posto  que,  nessa  última  hipótese,  não
resta oportunidade para fruição do benefício.
3. É ônus do Município, nos termos do art. 373, II,
do Código de Processo Civil, provar, cabalmente, o
pagamento integral de verba pleiteada por servidor
público que logrou demonstrar seu vínculo jurídico
com  a  Edilidade,  não  bastando,  para  tanto,  a
colação  de  mera  ficha  financeira,  porquanto
produzida unilateralmente e representativa de mero
lançamento  administrativo  nos  assentamentos
funcionais”.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do
Processo  Nº  00019054320118150331,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES.  ROMERO
MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA , j. em 02-
05-2017).

Portanto,  independentemente  da  natureza  do vínculo firmado
entre as partes, tais verbas são devidas ao autor 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. 

No  caso  em  análise,  para  a  demonstração  de  seu  direito,  o
promovente  juntou  aos  autos  a  portaria  de  nomeação  e  contracheque  que
demonstram a relação jurídica entre as partes (fls. 10/12). Por outro lado, o
Município  de  Santana  dos  Garrotes  não  colacionou  aos  autos  qualquer
documento,  deixando,  assim,  de  comprovar  o  pagamento  das  verbas
pleiteadas.
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Com efeito, é ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do servidor, em face à natural
e  evidente  fragilidade  probatória  desta.  Assim,  não  havendo  efetiva
comprovação do adimplemento das retrocitadas verbas remuneratórias, tem-se
que ainda devidas pelo mau pagador.

Em verdade, a pretensão do demandante apenas seria afastada
se  a  edilidade  comprovasse,  cabalmente,  o  adimplemento  de  tais  valores.
Destaca-se, oportunamente, a natural inversão do ônus da prova, citando-se a
máxima de que “é o pagador que tem obrigação de provar o pagamento”. 

Neste ínterim, evocamos a vedação do enriquecimento ilícito,
princípio basilar do direito pátrio, a coibir quaisquer vantagens ou acréscimo
de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa.

No caso posto, não pode o município locupletar-se às custas da
exploração da força de trabalho humano, devendo, pois, ressarcir, a título de
contraprestação, as quantias devidas e não pagas.

Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  SALÁRIO
ATRASADO  E  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO  (QUINQUÊNIO).  ALEGAÇÃO  DE
PAGAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA
EDILIDADE.  ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE
PROCESSO  CIVIL.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE.  VERBAS  DEVIDAS.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO
RECURSO. -  Levando-se em conta que a alegação
de pagamento de verbas trabalhistas representa fato
extintivo  de  direito,  compete  ao  empregador
produzir  provas  capazes  de  elidir  a  presunção  de
veracidade  existente  em favor  dos  servidores,  que
buscam o  recebimento  das  parcelas  salariais  não
pagas.  Inteligência  do  art.  333,  II,  do  Código  de
Processo  Civil.  -  Não  logrando  êxito,  a
municipalidade, em comprovar a sua adimplência, é
de  se  considerar  devido  o  pagamento  da  verba
salarial a que faz jus o servidor.  Precedentes desta
Corte de Justiça.” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00010967520148150031, - Não possui -, Relator DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 18-03-2016) 

Desta feita, não tendo a edilidade trazido aos autos provas de
que efetuou o pagamento do salário referente ao mês de dezembro de 2012,
gozo de férias no exercício de 2011 e 1/3 de férias dos exercícios de 2011 e
2012,  não  se  descuidando  de  demonstrar  o  fato  impeditivo  do  direito  da
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autora,  a  teor  do  previsto  no  art.  333,  II,  CPC/73,  verifico  não  merecer
qualquer reparo a decisão de primeiro grau neste ponto.

Quanto à aplicação de juros e correção monetária em face da
Fazenda Pública, verifica-se que a decisão do juiz singular merece reforma.
Isso porque, embora a situação em análise se enquadre 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,  tal  normativo  legal 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.
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.
(...) 
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(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).

Tal  entendimento  deve-se  coadunar  com  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).

Assim sendo, tem-se que, em condenações em face da Fazenda
Pública, deve-se observar a incidência de juros de mora da seguinte forma:  a)
percentual de 1% ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto n. 2.322/1987, no
período anterior a 24/08/2001, data de publicação da Medida Provisória nº
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 Medida Provisória nº 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; c)
percentual  estabelecido  para  caderneta  de  poupança,  a  partir  da  Lei  nº
11.960/2009  até  25/03/2015;  e  d)  percentual  de  0,5% ao  mês  a  partir  de
25/03/2015.

Quanto à correção monetária, 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 respectiva redação dada ao 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, até a data de 25/03/2015, momento a partir do qual
passou  a  incidir  os  efeitos  da  declaração  de  inconstitucionalidade  pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado como índice o IPCA-E.

No  tocante  às  verbas  sucumbenciais,  não  merece  reparo  a
sentença, uma vez que a promovente sucumbiu em parte mínima do pedido,
apenas em relação ao recebimento de férias em dobro,  fazendo jus ao seu
adimplemento  de  forma  simples,  como  visto,  o  que  não  demanda  a
distribuição dos respectivos ônus, conforme exegese do art. 21 do Código de
Processo Civil/1973. 

O mesmo se diga em relação à fixação do percentual relativo
aos honorários advocatícios, não havendo que se falar em redução, posto que
fixados 

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NÃO  CONHEÇO  DA
APELAÇÃO CÍVEL  e  DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA
NECESSÁRIA,  para reformar a aplicação de juros e correção monetária na
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condenação  imposta  na  sentença  reexaminada,  devendo-se  observar  a
incidência  de  juros  da  seguinte  forma:  a) percentual  estabelecido  para
caderneta de poupança, a partir da Lei nº 11.960/2009 até 25/03/2015; e b)
percentual de 0,5% ao mês a partir de 25/03/2015. Com relação à correção
monetária, deve-se aplicar a respectiva redação dada ao 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, até o dia de 25/03/2015, momento a partir
do qual passou a incidir os efeitos da declaração de inconstitucionalidade pelo
Supremo Tribunal Federal, devendo ser observado a partir de então o IPCA-E.

É COMO VOTO.

Presidiu a sessão o Exmo. Des.  Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho.   Participaram do julgamento,   o  Exmo.  Des.  Oswaldo Trigueiro  do
Valle Filho, relator, o  Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos e o
Exmo.  Dr.  Onaldo  Rocha  de  Queiroga,  com  jurisdição  limitada,  em
substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  Duda  de  Ferreira  do  Egito.
Presente ao julgamento, o Exmo. Dr. Francisco Antônio de Oliveira Sarmento,
Promotor  de  justiça  convocado.  Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa,
08 de agosto de 2017.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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