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APELAÇÃO  CÍVEL.  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO.  PROFESSOR.  LEI  MUNICIPAL DE
EFICÁCIA  PLENA.  INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTO
CONDICIONANTE  RELATIVO  AO  JULGAMENTO  DO
STF.  DIFERENÇAS  REMUNERATÓRIAS  DEVIDAS.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DE  FATOS
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU  EXTINTIVOS  DO
DIREITO DO AUTOR. AUTONOMIA POLÍTICA DO ENTE
ESTATAL PARA REGULAR SEU QUADRO FUNCIONAL.
PROVIMENTO.

Inexistente  qualquer  elemento  limitativo  da  eficácia  da  lei
incidente ao caso concreto, esta produz seus efeitos a partir
da data especificada pelo ente estatal dotado de autonomia
política  para  regular  as  relações  no  âmbito  de  sua
competência legislativa.

A  ausência  de  provas  relativas  ao  adimplemento  da
prestação  remuneratória  desencadeia  a  constituição  da
responsabilidade  da  edilidade  municipal  pelas  verbas
inadimplidas,  porquanto  os  servidores  não  detém  aptidão
para  comprovar  fato  negativo,  consubstanciando-se  a
sistemática concernente ao ônus da prova.
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V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a egrégia  Terceira Câmara Especializada Cível
do Tribunal de  Justiça da Paraíba, à unanimidade, em prover a apelação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta por  Sérgio Silva Santos e
Maria Louzinha Tavares Lins contra sentença prolatada pelo Juízo da 5ª Vara da
Comarca de Sousa nos autos da Ação de Cobrança por eles ajuizada em face do
Município de Sousa.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido, por entender
que as diferenças remuneratórias relativas ao vencimento de cargo de professor
eram indevidas, sob fundamento de que o piso salarial instituído pela Lei Federal
n°  11.738/2008  somente  podia  ser  exigido  após  o  dia  27/04/2011,  data  do
julgamento da ADI 4167 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. Condenou os
promoventes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de R$ 350,00, e
custas processuais, suspendendo a exigibilidade desta na forma do art. 12, da Lei
Federal nº 1.060/50.

Alegam os apelantes que seus pleitos não podem se vincular
ao conteúdo da decisão prolatada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal,  haja
vista que as diferenças remuneratórias perseguidas são devidas com base na Lei
Complementar Municipal n° 60/2009, que está eficaz desde o dia 1º de janeiro de
2009. 

Sustentam  ainda  que  o  julgado  do  STF  assegurou  a
constitucionalidade da Lei  Federal  n° 11.738/2008,  e garantiu o recebimento do
piso desde janeiro de 2009, razão pela qual asseveram que entre esta data e o mês
de abril do mesmo ano receberam vencimentos a menor, pois era devida a quantia
de R$ 1.209,42, enquanto perceberam tão somente R$ 817,36.

Pugnam pelo provimento do apelo para reformar a sentença
e julgar procedente o pedido formulado na exordial, condenando o apelado ao
pagamento  das  diferenças  remuneratórias  relativas  aos  meses  compreendidos
entre janeiro e abril de 2009.

Intimado,  f.  53,  o  apelado  deixa  transcorrer  em  aberto  o
prazo para resposta, conforme certidão de f. 53-v.
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O Ministério  Público  não  opina  por  ausência  de  interesse
público a justificar sua intervenção, f. 59/62.

É o relatório.

VOTO.

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora

As controvérsias veiculadas nas razões recursais são duas: 1ª
– a eficácia ou não da Lei Federal n° 11.738/2008 entre os meses de janeiro e abril
de 2009; e 2ª – a comprovação ou não do pagamento a menor da remuneração.

O Juízo  a quo julgou improcedente o pedido, por entender
que as diferenças remuneratórias relativas ao vencimento de cargo de professor
eram indevidas, sob fundamento de que o piso salarial instituído pela Lei Federal
n°  11.738/2008  somente  podia  ser  exigido  após  o  dia  27/04/2011,  data  do
julgamento da ADI 4167 pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.

Asseveram  os  apelantes  que  seus  pleitos  não  podem  se
vincular ao conteúdo da decisão prolatada pelo egrégio Supremo Tribunal Federal,
haja vista que as diferenças remuneratórias perseguidas são devidas com base na
Lei Complementar Municipal n° 60/2009, que está eficaz desde o dia 1º de janeiro
de 2009. 

O  documento  inserto  às  f.  18  retrata  a  existência  da  Lei
Complementar Municipal n° 060/2009, e esta, além de garantir os benefícios da Lei
Federal  n°  11.738/2008  em  favor  dos  profissionais  do  magistério  do  apelado,
dispõe que seus efeitos retroagem ao dia primeiro de janeiro de dois mil e nove.

Outrossim, inexiste na norma municipal em análise qualquer
condição que limite a eficácia, fazendo com que esta produza efeitos desde a data
contida no texto legal, haja vista que o apelado detém autonomia política para
estabelecer regras relativas aos cargos da sua estrutura administrativa.

Portanto, procedem as alegações suscitadas pelos apelantes
nas razões recursais em relação à eficácia plena da Lei Complementar Municipal
n° 060/2009.

Ultrapassada  a  questão  relativa  à  produção  de  efeitos  da
legislação  que  regula  a  pretensão  dos  apelantes,  passo  a  verificar  se  houve
comprovação da lesão descrita na exordial.

Asseveram  os  autores/apelantes  que  suas  remunerações
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foram pagas a menor durante o lapso temporal compreendido entre os meses de
janeiro a abril de 20009, argumentando que fazem jus ao vencimento no importe
de R$ 1.209,42, na forma da Lei Complementar 60/2009, enquanto o demandado,
ora apelado, pagou-lhes a quantia mensal de R$ 817,36.

A configuração da lesão descrita depende da comparação da
quantia  adimplida  pelo  apelado  aos  apelantes  mensalmente  em  relação  ao
quantum estatuído na lei que regula os vencimentos dos cargos por eles ocupados.

O  Município  de  Sousa,  ao  contestar,  afirmou  que  fez  o
pagamento  das  remunerações  pleiteadas  pelos  autores,  deixando de  impugnar
especificamente as quantias questionadas.

Por sua vez, os recorrentes, além de especificar a existência
do  pagamento  recebido  a  menor,  apresentou  a  legislação  municipal  violada,
desencadeando, via de consequência, a constituição de sua pretensão material pela
incidência das regras da sistemática probatória traçadas no Código de Processo
Civil.  

É pacífico o entendimento na jurisprudência deste Tribunal
de Justiça que, em se tratando de documentos correspondentes ao pagamento a
menor de remuneração de servidor, cabe ao ente estatal demonstrar que houve a
efetiva quitação das verbas pleitadas, ou então, fazer prova de que o funcionário
não faz jus ao direito reclamado,  por lhe pertencer  o ônus de trazer  a relação
processual  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do  autor,  de
acordo com o art. 333, II, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

AÇÃO  DE  COBRANÇA.  ^SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS ACRESCIDAS DO 1/3
CONSTITUCIONAL.  CABIMENTO. COMPROVAÇÃO DO GOZO OU
REQUERIMENTO  NA  ÓRBITA  ADMINISTRATIVA.
DESNECESSIDADE.  ÔNUS  DA  ,PROVA  DA  EDILIDADE.
PAGAMENTO  DE  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS  EM  DOBRO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. - 0 direito de
férias do servidor público tem sustentação nos arts. 7°, inciso XVII, e 39, §
2°, da Constituição Federal. Logo, não usufruídas no período legalmente
previsto,  nasce  o  direito  do  servidor  à  indenização  pelas  férias  não
gozadas  ,  independentemente  de  previsão  legal,  por  força  da
responsabilidade civil objetiva do Estado, estabelecida no art. 37, § 6.°, da
Constituição Federal, sob pena de restar configurado o Iocupletamento
ilícito  da  Administração.  -  0  pedido  administrativo  do  gozo  não
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constitui o fato do direito em si, ou seja, o corolário dessa pretensão,
pois ele tem na própria norma constitucional e infraconstitucional o
seu  fundamento  e  surge,  concretamente,  a  cada  ano  efetivamente
laborado pelo servidor. É, portanto, direito do servidor, que adere ao
seu patrimônio jurídico após o transcurso do período aquisitivo. -  In
casu, o ônus da prova, competia à Edilidade, única que pode provar a
efetiva  quitação  da  verba  requerida.  Assim,  não  tendo  a  Edilidade
comprovado  fato  impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  da
autora, nos termos do art.  333, II,  do CPC, impõe-se a condenação da
Edilidade  a  indenização  das  férias  não  usufruídas,  acrescidas  de  1/3
constitucional. - Não há que se falar em indenização em dobro de férias
não gozadas, quando se tratar de servidor público, cujo vínculo laborai é
de  natureza  estatutária.TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº
01220090003836001  -  Órgão  (1  CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.
LEANDRO DOS SANTOS - j. Em 30/04/2013

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA  TERÇO  DE  FÉRIAS
POSSIBILIDADE  DE  PAGAMENTO  MESMO  QUE  NÃO
COMPROVADO 0 GOZO DE FÉRIAS INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II,
DO  CPC  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  SUCUMBÊNCIA MÍNIMA
INEXISTÊNCIA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA DEVIDA PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  Cabe  ao  empregador  o  ônus  de  provar  a
ocorrência  de  fato  impeditivo,  modif  cativo  ou extintivo  que  afaste  o
direito do empregado ao recebimento de verbas salariais pleiteadas. Pela
interpretação sistemática dos dispositivos constitucionais relativos aos
direitos dos trabalhadores e do Código Civil, bem corno tomando por
base a jurisprudência dos tribunais de superposição, é de se garantir o
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço de férias,
ainda que não as tenham gozado na época devida. A compensação de
honorários  advocatícios  sucumbenciais  deve  ser  estabelecida,  quando
ambas  as  partes  autor  e  réu  forem  parcialmente  vencedoras  e
vencidas.TJPB - Acórdão do processo nº 01820060024058001 - Órgão (3ª
CÂMARA  CÍVEL)  -  Relator  DES.  MÁRCIO  MURILO  DA  CUNHA
RAMOS - j. em 05/02/2013

As fichas financeiras de titularidade dos apelantes, f. 07 e f.
13, retratam que estes perceberam vencimento a menor nos meses compreendidos
entre janeiro a abril de 2009, correspondendo a quantia mensal de R$ 392,06, uma
vez que a Lei Complementar n° 060/2009 estabeleceu que sua eficácia retroagia a
janeiro do ano da sua edição.

Deixando  o  apelado  de  impugnar  especificamente  a  lesão
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apontada na petição inicial, por não ter demonstrado fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito dos autores,  ora apelantes,  o recorrido responderá pelo
ônus da sua omissão, ensejando o acolhimento da pretensão material veiculada
nestes autos.

Isso posto, DOU PROVIMENTO AO APELO para reformar
a  sentença  hostilizada,  e  julgar  procedente  o  pedido  formulado  na  exordial,  e
condenar o apelado ao pagamento das diferenças remuneratórias de titularidade
dos apelantes referentes aos meses compreendidos entre janeiro a abril de 2009,
adotando  como  parâmetro  os  valores  fixados  no  anexo  da  Lei  Complementar
Municipal n° 060/2009. Determino a incidência sobre o valor a ser executado de
correção monetária pelo IPCA do momento em que a prestação deveria ter sido
adimplida, e juros de mora da citação no percentual de 0,5% ao mês até o advento
da Lei  n  º  11.960,  de  30/06/2009,  e  a  partir  desta  data  os  que são aplicáveis  à
caderneta  de  poupança.  Condeno  o  vencido  ao  pagamento  de  honorários
advocatícios na razão de 15% da quantia executada.

É como voto.

Presidi a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível do
Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de setembro de 2014, conforme certidão
de julgamento de f. 72. Participaram do julgamento, além desta Relatora, o Exmo.
Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo
Henriques  de  Sá  e  Benevides,  o  Exmo.  Des.  José  Aurélio  da  Cruz.  Presente  à
sessão, o Exmo. Dr. Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de
Justiça convocado.

João Pessoa-PB, 24 de setembro de 2014. 

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                             Relatora
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