
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL 
PROCESSO Nº 0000291-79.2018.815.0000.
Origem : Comarca de Pilar.
Relator : Desembargador Oswaldo Trigueiro do Valle Filho.
Apelante : José Antônio de Andrade Santos.
Advogado : Marcos Antônio Inácio da Silva – OAB/PB 4.007.
Apelado : Município de Santa Rita. 
Advogados : Felippe Sales Carneiro da Cunha – OAB/PB 16.681;

   Antônio Elias Queiroga Neto – OAB/PB 18.051.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO  EFETIVO.
COMPROVADA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
SALÁRIO,  FÉRIAS,  TERÇO
CONSTITUCIONAL E 13º SALÁRIO. ÔNUS DA
PROVA  DO  ENTE  MUNICIPAL.  ART.  373,
INCISO  II,  DO  CPC. FGTS.  VERBA
CELETISTA  INDEVIDA.  VÍNCULO  DE
NATUREZA  ESTATUTÁRIA.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.
 
-  Em  ações  de  cobrança,  comprovada  a  efetiva
prestação  de  serviço,  compete  ao  ente  público
comprovar  o  adimplemento  das  verbas  pleiteadas,
face à natural inversão do ônus da prova, decorrente
da  evidente  posição  de  fragilidade  probatória  do
servidor em face ao município, citando-se a máxima
de que “é o pagador que tem obrigação de provar o
pagamento”. 

-  Verificando-se que o demandante é servidor público
estatal, possuindo vínculo administrativo com o ente
federado  demandado,  não  é  sua  relação  jurídica
regida  pelas  normas  celetistas,  sendo  indevidas  as
verbas sob este título pretendidas.
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VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos.  ACORDA
a  Segunda  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  em  sessão
ordinária,  negar provimento  aos  recursos,  nos  termos  do  voto  do  relator,
unânime.

Trata-se  de  Apelação Cível  interposta  por  José  Antônio  de
Andrade Santos, hostilizando sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da
Comarca de Pilar (fls. 136/139v) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
em  face  do  Município  de  Santa  Rita,  julgou  parcialmente  procedente  o
pedido autoral.

A parte autora ajuizou a presente ação em face da promovida,
afirmando que é servidor público, exercendo o cargo de pedreiro, desde 02 de
janeiro de 2008, contudo não vem percebendo as seguintes verbas: adicional
de insalubridade, FGTS, 13º salário, férias acrescidas do 1/3 constitucional, e
salários dos meses de novembro e dezembro de 2008. Ao final, pugnou pelo
pagamento das citadas verbas.

Embora  devidamente  citada,  a  parte  promovida  deixou
transcorrer o prazo legal sem apresentação de contestação (fls. 68).

Os litigantes foram intimados para especificar as provas, mas
requereram o julgamento antecipado da lide (fls. 83 e 84/85).

Decidindo  a  querela,  o  magistrado  de  primeiro  grau  julgou
parcialmente procedente o pedido autoral, consignando os seguintes termos na
parte dispositiva:

“ISTO POSTO, e considerando o que mais dos autos
constam e princípios de direito aplicáveis à espécie,
JULGO PROCEDENTE,  A PRESENTE AÇÃO DE
COBRANÇA, para CONDENAR O MUNICÍPIO DE
PILAR-PB,  A  PAGAR  AO(A)  AUTORES,  a
importância  referente  a  SALÁRIO(S)  DE
NOVEMBRO  E  DEZEMBRO  DE  2008,  FÉRIAS
REFERENTE  AO  PERÍODO  LABORADO,
INCLUSIVE, COM A INCIDÊNCIA DE 1/3,  MAIS
RECOLHIMENTO DE  INSS  DE TAL PERÍODO”.
(fls. 93).

Inconformado,  o  demandado  interpôs  Apelação  Cível  (fls.
97/99),  alegando  a  necessidade  de  prévio  empenho,  sob  pena  de
enriquecimento  ilícito.  Ainda  destaca  a  ausência  de  comprovação  do
inadimplemento do ente municipal quanto às verbas previstas na condenação.
Ao final, requereu a reforma da sentença. 

Contrarrazões apresentadas (fls. 109/113).
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A Procuradoria de Justiça ofertou parecer, deixando de opinar
sobre o mérito,  por ausência de interesse público que torne necessária  sua
intervenção (fls. 123/126).

Diante  de  vício  citra  petita,  a  sentença  foi  anulada  por  este
Relator, conforme decisão monocrática (fls. 128/132).

Fazendo  a  entrega  da  prestação  jurisdicional,  a  juíza  de
primeiro grau julgou parcialmente procedente o pedido contido na exordial:

“ANTE O EXPOSTO, mais que dos autos constam e
princípios  de  direito  aplicáveis  à  espécie,  JULGO
PROCEDENTE  EM  PARTE  O  PEDIDO  para
CONDENAR  O  MUNICÍPIO  PROMOVIDO  o
pagamento  dos  salários  correlatos  aos  meses  de
novembro  e  dezembro  de  2008,  décimos  terceiros
salários  integrais  de todo período laborado,  férias
vencidas  com  os  seus  respectivos  terços
constitucionais de todo período laborado, respeitada
a prescrição quinquenal  incidente  sobre  o período
anterior  ao  ajuizamento  da  presente  demanda
(13/01/2010),  com  o  acréscimo  de  correção
monetária pelo IPCA a partir de cada vencimento e
juros moratórios, a contar da citação, no percentual
de 0,5% ao mês, até a entrada em vigor da Lei nº
11.960/09,  quando  haverá  a  incidência  dos  juros
aplicados à caderneta de poupança, o que faço com
resolução do mérito a luz do mérito do art. 487, I do
NCPC.

Isento de custas processuais.

Condeno,  ainda,  a  parte  promovida ao pagamento
dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por
cento) do valor total da condenação, nos termos do
art. 85, §3º, I do NCPC”.

Irresignado,  o  autor  interpôs  Apelação  Cível  (fls.  141/149),
aduzindo que a contratação é nula, sendo, portanto, devido o pagamento do
FGTS de todo o período laborado. Ainda sustenta a prescrição trintenária para
a cobrança de referida verba. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas (fls. 156/159).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou  pelo  prosseguimento  do  feito  sem  manifestação  meritória  (fls.
165/168).

É o relatório.

VOTO.
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Primeiramente,  cumpre  registrar  que  a  sentença  apelada  fora
prolatada após a vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo-se,
pois, observar os novos regramentos acerca dos requisitos de admissibilidade
dos meios de impugnação de decisão judicial, bem como da condenação em
honorários sucumbenciais recursais, conforme Enunciados Administrativos nº
3 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem. Presentes os requisitos de admissibilidade de acordo
com os termos dispostos no Código de Processo Civil de 2015,  conheço da
apelação  e  da  remessa  necessária,  passando  à  análise  conjunta  ante  o
entrelaçamento das questões. 

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
em saber se o autor, servidor público efetivo do município promovido, faz jus
à percepção dos salários dos meses de novembro e dezembro do ano de 2008,
férias e 13° salário de todo o período, respeitada a prescrição quinquenal, bem
como ao pagamento do FGTS.

Pois bem. Vislumbra-se por meio da portaria às fls. 11, que o
autor é servidor público efetivo da edilidade, tendo sido nomeado para exercer
o  cargo  de  pedreiro,  após  prévia  aprovação  em  concurso  público.  Neste
contexto, cumpre ressaltar que o salário, a gratificação natalina 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.

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, nos termos do que preleciona o inciso II do art. 373 do CPC.

Destaca-se,  oportunamente,  a  natural  inversão  do  ônus  da
prova, decorrente da evidente posição de fragilidade probatória do autor em
face  ao  Município,  citando-se  a  máxima  de  que  “é  o  pagador  que  tem
obrigação de provar o pagamento”. 

In casu,  a municipalidade quedou-se inerte, não  trazendo aos
autos qualquer documento que comprove a percepção pela parte autora das
verbas pleiteadas neste feito. Ora, poderia a parte promovida, ora recorrida, ter
acostado aos autos cópia do contracheque, transferência bancária, depósito na
conta do autor ou mesmo recibo de quitação, o que não ocorreu no presente
caso.

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.
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Com efeito,  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, vejamos 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).

Nesses termos, tenho que andou bem o Magistrado primevo ao
julgar  parcialmente  procedente  o  pleito  autoral,  considerando  às  provas
contidas nos autos, para condenar o Município de Pilar a pagar  ao autor, a
título de salários do mês de novembro e dezembro de 2008, adicional de férias
e o 13º Salário de todo o período laborado, observada a prescrição quinquenal.

Quanto ao pedido referente ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviço, a despeito de o autor alegar que sua contratação é irregular, verifica-
se que o mesmo foi nomeado após aprovação em concurso público, sendo o
regime jurídico estatutário a que está submetido. 

O fato de contribuir  para o INSS denota que é vinculado ao
regime geral de previdência social. Tal circunstância, porém, não é fonte de
direitos trabalhistas, de modo que não podemos confundir regime jurídico com
o regime de previdência. O primeiro é responsável por lhe conferir direitos,
enquanto que o segundo é o seu próprio direito a previdência social.
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Assim,  não  se  requer  maiores  delongas  para  se  constatar  a
manifesta improcedência do pedido autoral quanto à verba denominada FGTS,
haja vista que o autor é servidor estatal, possuindo vínculo administrativo com
o  ente  federado  demandado,  não  sendo  sua  relação  jurídica  regida  pelas
normas celetistas, mas sim pelas normas estatutárias.

Acerca da inexistência da natureza trabalhista celetista entre os
servidores  públicos  e  o  respectivo  ente  federado,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça  tem  entendimento  consolidado,  ressaltando,  inclusive,  que  a  mera
prorrogação do prazo de contratação de servidor temporário não se transmuda
em relação de natureza trabalhista: 

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.
SERVIDOR  ESTADUAL.  CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA.  RELAÇÃO  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DO FGTS. ART.
19-A  DA  LEI  8.036/90.  INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
1.  O  Supremo  Tribunal  Federal  adotou  o
entendimento de que a mera prorrogação do prazo
de contratação de servidor temporário não é capaz
de  transmudar  o  vínculo  administrativo  que  este
mantinha  com  o  Estado  em  relação  de  natureza
trabalhista (RE 573.202/AM, Rel.  Min. RICARDO
LEWANDOWISKI).
2. A orientação desta Corte se firmou no sentido de
que o servidor temporário mantém relação jurídico-
administrativa com o Estado, razão pela qual a regra
do  art.  19-A da  Lei  8.036/90,  no  que  respeita  às
verbas do FGTS, não se lhe aplica. Precedentes.
3. Recurso especial não provido”.
(REsp  1399207/MG,  Rel.  Ministra  ELIANA
CALMON,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em
17/10/2013, DJe 24/10/2013). (grifo nosso).

Por isso, verifica-se correto o julgamento de improcedência do
pedido  relativo  ao  FGTS,  não  havendo  que  se  modificar,  neste  ponto,  a
sentença recorrida. 

- Conclusão

Ante  o  exposto,  com  fundamento  nos  argumentos  acima
aduzidos,  NEGO  PROVIMENTO AOS  RECURSOS,  mantendo-se
incólume todos os termos da sentença vergastada. 

É COMO VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
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Ramos,  e  o  Exmo.   Des.  Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho.  Presente  ao
julgamento, o Exmo. Dr. Valberto Cosme de Lira, Procurador de Justiça. Sala
de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Oswaldo Trigueiro do Valle Filho
Desembargador Relator
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