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PRELIMINAR.  INÉPCIA  DA  PETIÇÃO  INICIAL. 
CONCLUSÃO  LÓGICA DOS  PEDIDOS  DECORRENTES 
DOS  FATOS  NARRADOS  NA  EXORDIAL. 
DOCUMENTAÇÃO  SUFICIENTE  PARA COMPROVAÇÃO 
DO VÍNCULO. REJEIÇÃO DA MATÉRIA PRECEDENTE.

-  Em  sendo  os  pedidos  decorrentes  logicamente  dos 
fundamentos  expostos  na  petição  inicial  constante  dos 
autos, não há que se falar em inépcia.

APELAÇÃO  CÍVEL.  ADMINISTRATIVO.  RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.  DIREITO  AO  SALDO  DE  SALÁRIO. 
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO 
DAS  VERBAS  PLEITEADAS.  INVERSÃO DO ÔNUS DA 
PROVA. EXEGESE DA LEI DO ART. 333, II, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL.  PRECEDENTES DESTA CORTE. 
APLICAÇÃO DO  CAPUT,  DO ART. 557 DO CÓDIGO DE 
PROCESSO  CIVIL.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  AO 
RECURSO.

-  São  devidas  as  verbas  salariais  dos  que  prestaram 
serviços à Administração, eis que o Poder Público não  pode 
tirar  proveito  da  atividade  do  particular  sem  o 
correspondente pagamento.

-  Em  nenhum momento  a  municipalidade,  detentora  dos 
documentos  públicos,  demonstrou  o  pagamento 
dosbenefícios pretendidos, não evidenciando fato impeditivo, 
extintivo ou modificativo do direito do autor.

− “AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  público  municipal.  
Salários  e  gratificação  natalina.  Falta  de  pagamento.  
Presunção de veracidade não elidida pela Municipalidade.  
Verbas devidas. Desprovimento do apelo. Manutenção da
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sentença.  Haja  vista  que  a  alegação  de  pagamento  de  
verbas  trabalhistas  representa  fato  extintivo  de  direito,  
compete ao empregadorproduzir  provas  capazes  de  elidir  
a  presunção   de   veracidade   existente   em  favor  dos  
servidores, que buscam o recebimento das verbas salariais  
não pagas.” (TJPB. Processo n. 019.2005.000306-0/001. 1ª 
Câmara  Cível.  Rel.  Manoel  Soares  Monteiro.  Julg. 
20/07/2006. DJ. 25/07/2006).

- “- 7. Tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade  
parcial  do  art.  5º  da  Lei  nº  11.960/09:  (a)  a  correção  
monetária  das  dívidas  fazendárias  deve  observar  índices  
que reflitam a inflação acumulada do período, a ela não se  
aplicando os índices de remuneração básica da caderneta  
de poupança; e (b) os juros moratórios serão equivalentes  
aos  índices  oficiais  de  remuneração  básica  e  juros  
aplicáveis à caderneta de poupança, exceto quando a dívida  
ostentar natureza tributária, para as quais prevalecerão as  
regras específicas. 8. O relator da ADIN no supremo, Min.  
Ayres britto,  não especificou qual  deveria  ser o  índice de  
correção  monetária  adotado.  Todavia,  há  importante  
referência  no  voto  vista  do  Min.  Luiz  fux,  quando  sua  
excelência  aponta  para  o  IPCA  (índice  de  preços  ao  
consumidor  amplo),  do  instituto  brasileiro  de  geografia  e  
estatística, que ora se adota.”  (STJ; AgRg-AREsp 261.596; Proc. 
2012/0248555-1;  SP;  Segunda  Turma;  Rel.  Min.  Castro  Meira;  DJE 
22/08/2013; Pág. 351).

VISTOS.

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de  Igaracy, 

desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Piancó que,  

nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  movida  por  Francisca  Almira  Vital  de  Queiroz 
Fernandes, julgou procedente o pleito autoral.

No Decisum vergastado,  o  Magistrado  de  base  (fls.  35/39)  condenou  a 

edilidade a  pagar  à  promovente  o  saldo  de  salário  referente  aos  meses  de outubro,  

novembro e dezembro de 2012.

Ademais, determinou as custas e honorários advocatícios pelo promovido, 

no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
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Irresignado,  apelou o município  (fls.  42/49),  alegando,  preliminarmente,  a 

inépcia da inicial, sustentando a falta de documento essencial à propositura da ação, bem 

como pugna pela irregularidade da anexação de documentação sem autenticação das 

cópias.

No  mérito,  afirma  que  o  atual  gestor  só  teve  conhecimento  dos  débitos 

posteriormente, com o início do mandato, bem como a impossibilidade jurídica de efetuar 

pagamento sem prévio empenho.

Contrarrazões às fls. 51/53.

Instada a se pronunciar,  a  Procuradoria  de  Justiça  ofertou  parecer   sem 

apresentar manifestação quanto ao mérito do recurso (fls. 59/60).

É o breve relatório. 

DECIDO. 

Preliminar de Inépcia da Inicial.

Prefacialmente,  argumenta  o  apelante  que  a  petição  inicial  deve  ser 
indeferida por inépcia, pois não foi instruída com os documentos indispensáveis para a 
propositura da ação.

Em que pesem as arguições do ente estatal, entendo que o presente caso 
não  é  de  inépcia,  uma  vez  que  todos  os  pleitos  requeridos  na  exordial  referem-se 
concretamente aos fundamentos nela expostos, bem como os documentos de fls. 09/13, 
cominam na comprovação do vínculo entre a promovente e a apelante.

Com base nessas considerações, a presente questão prévia merece ser 
recusada.

Prefacial de Ilegitimidade da Documentação não Autenticada.

Prefacialmente,  argumenta,  também  a  necessidade  de  autenticação  das 

peças que compõem a prova documental da demandante.
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Contudo, tal argumentação não merece prosperar, haja vista que ser firme o 

entendimento  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  no  sentido  da  dispensabilidade  de  tal 

exigência,  cabendo  à  parte  adversa  comprovar  as  supostas  falsidades,  devendo 

prevalecer, por conseguinte, a presunção juris tantum no tocante a sua veracidade. Senão 

vejamos:

“AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO  ESPECIAL.  
EXECUÇÃO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  DE 
INSTRUMENTO.  AUTENTICAÇÃO  DAS  CÓPIAS.  
DESNECESSIDADE.  CERTIDÃO  DE  INTIMAÇÃO  DA 
DECISÃO  AGRAVADA.  AUSÊNCIA.  AFERIÇÃO  DA 
TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS.  
POSSIBILIDADE.  REEXAME  DE  PROVAS.  
INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,  
é desnecessária a autenticação das cópias que formam os  
autos do agravo de instrumento.
2.  A jurisprudência  desta  Corte  firmou posicionamento  no  
sentido  de  que  a  juntada  da  certidão  de  intimação  da  
decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a  
tempestividade  do  recurso  puder  ser  aferida  por  outros  
meios.
3. A reforma do julgado demandaria o reexame do contexto  
fático-probatório,  procedimento  vedado  na  estreita  via  do  
recurso especial, a teor da Súmula nº 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”1

No mesmo norte, vale transcrever aresto desta Corte de Justiça:

“  PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.   
AUSÊNCIA  DE  AUTENTICAÇÃO  DAS  PEÇAS  QUE 
FORMAM  0  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  
DESNECESSIDADE. REJEIÇÃO. - STJ É desnecessária a  
autenticação das cópias que formam os autos do agravo de  
instrumento  porquanto  se  presumem  como  verdadeiras,  
cabendo à parte contrária arguir e demonstrar a falsidade.  
REsp  1184975/ES,  Rel.  Ministra  NANCY  ANDRIGHI,  
TERCEIRA  TURMA,  julgado  em  02/12/2010,  DJe  
13/12/2010.  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  PROCESSO 
CIVIL.  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER.  CUMPRIMENTO  DE 
SENTENÇA.  FIXAÇÃO  DE  MULTA  COMINATÓRIA.  

1 STJ -AgRg no REsp 1018140/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em  
13/08/2013, DJe 20/08/2013.
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DECISÃO  INTERLOCUTÓRIA  QUE  REDUZIU  AS 
ASTREINTES,  REFORMADA  POR  ACÓRDÃO  DESTA 
COLENDA CÂMARA CÍVEL.  TERMO INICIAL PARA SUA 
INCIDÊNCIA.  CONSTITUIÇÃO  DA  MORA.  
DESPROVIMENTO. - A decisão reformada não suspendeu a  
aplicação  da  multa,  apenas  reduziu  esta.  Assim,  após  a  
alteração do decisum, o termo inicial  e os parâmetros de  
fixação  da  multa  serão  os  que  foram  determinados  na  
sentença de fls. 22/25, quando se deu o início da mora do  
agravante. Portanto, o acórdão que anulou a decisão de fls.  
46/48  o  fez  de  forma  retroativa  ex  tunc,  não  devendo  o  
cômputo  da  multa  diária  ser  efetuado  após  a  data  da  
prolação desse julgado, como pretende o agravante.”  2     

Pelos motivos acima elencados, rejeito a questão prejudicial.

Mérito:

A questão aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada nesta  Corte  de  Justiça  e  nos Tribunais  Superiores,  comportando a  análise 

meritória monocrática, na forma permissiva do art. 557, do Código de Processo Civil.

Na hipótese dos autos, demonstrando a autora seu vínculo trabalhista com o 

ente estatal,  faz jus a receber pelo trabalho realizado,  salientando-se que se trata de 

verba de natureza alimentar, pois a remuneração dos funcionários públicos destina-se a 

assegurar-lhes a satisfação de suas necessidades vitais básicas.

Outrossim,  em  nenhum  momento  o  Município  de  Igaracy,  detentor  dos 

documentos públicos, demonstrou o pagamento da parcela pretendida, não evidenciando 

fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor. Vejamos:

Art. 333.  O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II  -  ao  réu,  quanto  à  existência  de  fato  impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor. (destaquei!) 
(art. 333 do CPC)

Dessa forma, em face de não ter a edilidade comprovado que pagou o saldo 

2 TJPB - Acórdão do processo nº 20019980280396004 - Órgão (2 CAMARA CIVEL) - Relator DR. RICARDO VITAL  
DE ALMEIDA - j. em 13/09/2011.
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de salário correspondente aos meses declarados como trabalhados, correta se mostra a 

condenação imposta na sentença, não devendo haver correção. 

É este o entendimento sedimentado nesta Corte de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL  CÍVEL.  Preliminar  de  incompetência  do  
Juízo. Servidor Público estatutário. Competência da Justiça  
Comum. Não modificação pela EC 45/2004.  Aplicação da  
Súmula  137,  do  STJ.  Interpretação  do  art.  114,  I,  CF/88  
suspensa pelo STF (ADI 3.395-6). Rejeição. Tendo o Pleno  
do STF referendado a liminar anteriormente concedida na  
ADI nº 3.395, permanecem sob a competência da Justiça  
Estadual  as  ações  decorrentes  de  servidores  públicos  
estatutários,  aplicando-se  a  Súmula  nº  137,  do  Superior  
Tribunal  de  Justiça:  “Compete  à  Justiça  comum estadual  
processar  e  julgar  ação  de  servidor  público  municipal,  
pleiteando  direitos  relativos  ao  vínculo  estatutário”.  
APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor 
público municipal. Salários e gratificação natalina. Falta  
de  pagamento.  Presunção  de  veracidade  não  elidida  
pela Municipalidade. Verbas devidas.  Desprovimento do 
apelo. Manutenção da sentença. Haja vista 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 verbas salariais não pagas.  (grifei).3 

AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA ―  PRELIMINAR  ― 
INÉPCIA  DA  INICIAL  ―  REJEIÇÃO  ―  SERVIDORA 
PUBLICA  ―  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS  PELO  
MUNICÍPIO ― ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ILEGALIDADE 
― DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE ― 
CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INOCORRÊNCIA  ― 
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  1)  A  retenção  de  
vencimento configura ato ilegal, violador de direito líquido e  
certo de servidor público municipal. 2) O Poder Público tem  
a  obrigação  constitucional  de  remunerar  seus  servidores,  
ativos  e  inativos,  com  estipêndios  nunca  inferiores  ao  
salário-mínimo  nacional  unificado.  3)  Incumbe  à  parte 
diligenciar  a  juntada  de  prova,  quando  a  mesma  se  
encontra em seus próprios arquivos.4 

3 TJPB.Proc.n. 019.2005.000306-0/001. 1ª Câmara Cível. Rel. Manoel S. Monteiro. Julg. 20/07/2006. DJ. 25/07/2006.
4  AC nº 023.2004.000510-2/001 – Des. Manoel Paulino da Luz. Pub. Em 02/03/2007.

                                                                             Desembargador José Ricardo Porto                                                                              6



Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001139-35.2013.815.0261

Desse modo, infere-se que em se tratando de ação de cobrança promovida 

por servidora, opera-se a inversão do ônus da prova, cabendo à Administração Pública 

demonstrar  o  adimplemento  dos  salários  pleiteados,  uma  vez  que  os  empregados 

normalmente não possuem meios materiais a demonstrar o pagamento de tais verbas.

No que tange à correção monetária e os juros de mora, há de ser utilizada a 

Lei  11.960/09,  quando  se  trata  de  condenação  imposta  à  Fazenda  Pública,  com  as 

alterações introduzidas pela ADIN 4.357/DF, do Supremo Tribunal Federal, na forma da 

recente jurisprudência abaixo: 

VERBAS REMUNERATÓRIAS.  CORREÇÃO  MONETÁRIA 
E  JUROS  DEVIDOS  PELA FAZENDA PÚBLICA.  LEI  Nº  
11.960/09,  QUE  ALTEROU  O  ARTIGO  1º-F  DA  LEI  Nº  
9.494/97.  DECLARAÇÃO  DE  INCONSTITUCIONALIDADE 
PARCIAL POR ARRASTAMENTO (ADIN 4.357/DF). 1. O art.  
1º-f da Lei nº 9.494/97, com redação conferida pela Lei nº  
11.960/2009, que trouxe novo regramento para a atualização  
monetária e juros devidos pela Fazenda Pública, deve ser  
aplicado, de imediato, aos processos em andamento, sem,  
contudo,  retroagir  ao  período  anterior  a  sua  vigência.  2.  
"assim,  os  valores  resultantes  de  condenações proferidas  
contra a Fazenda Pública após a entrada em vigor da Lei nº  
11.960/09  devem  observar  os  critérios  de  atualização  
(correção  monetária  e  juros)  nela  disciplinados,  enquanto  
vigorarem.  Por  outro  lado,  no  período  anterior,  tais  
acessórios  deverão  seguir  os  parâmetros  definidos  pela  
legislação  então  vigente"  (resp  1.205.946/sp,  Rel.  Min.  
Benedito  Gonçalves,  corte  especial,  dje  2.2.2012).  3.  O  
Supremo Tribunal  Federal  declarou a inconstitucionalidade  
parcial, por arrastamento, do art. 5º da Lei nº 11.960/09, que  
deu  nova  redação  ao  art.  1º-f  da  Lei  nº  9.494/97,  ao  
examinar  a  ADIN  4.357/df,  Rel.  Min.  Ayres  britto.  4.  A  
suprema corte declarou inconstitucional a expressão "índice  
oficial  de remuneração básica da caderneta de poupança"  
contida  no  §  12  do  art.  100  da  CF/88.  Assim  entendeu  
porque  a  taxa  básica  de  remuneração  da  poupança  não  
mede  a  inflação  acumulada  do  período  e,  portanto,  não  
pode servir de parâmetro para a correção monetária a ser  
aplicada  aos  débitos  da  Fazenda  Pública.  5.  Igualmente  
reconheceu  a  inconstitucionalidade  da  expressão  
"independentemente  de  sua  natureza"  quando  os  débitos  
fazendários  ostentarem  natureza  tributária.  Isso  porque,  
quando credora a fazenda de dívida de natureza tributária,  
incidem os juros  pela taxa selic  como compensação pela  
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mora, devendo esse mesmo índice, por força do princípio da  
equidade,  ser  aplicado  quando  for  ela  devedora  nas  
repetições de indébito tributário. 6. Como o art. 1º-f da Lei nº  
9.494/97,  com redação da Lei  nº  11.960/09,  praticamente  
reproduz a norma do § 12 do art. 100 da CF/88, o supremo  
declarou a inconstitucionalidade parcial,  por  arrastamento,  
desse dispositivo legal. 7. Tendo em vista a declaração de  
inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09:  
(a) a correção monetária das dívidas fazendárias deve  
observar índices que reflitam a inflação acumulada do  
período,  a  ela  não  se  aplicando  os  índices  de  
remuneração básica da caderneta de poupança; e (b) os  
juros moratórios serão equivalentes aos índices oficiais  
de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de  
poupança,  exceto  quando  a  dívida  ostentar  natureza  
tributária,  para  as  quais  prevalecerão  as  regras  
específicas. 8. O relator da ADIN no supremo, Min. Ayres  
britto, não especificou qual deveria ser o índice de correção  
monetária adotado.  Todavia, há importante referência no 
voto  vista  do  Min.  Luiz  fux,  quando  sua  excelência  
aponta  para  o IPCA (índice de preços ao consumidor  
amplo), do instituto brasileiro de geografia e estatística,  
que ora se adota. 9. No caso concreto, como a condenação  
imposta  à  fazenda  não  é  de  natureza  tributária,  os  juros  
moratórios devem ser calculados com base no índice oficial  
de  remuneração básica  e  juros  aplicados à  caderneta  de  
poupança,  nos  termos  da  regra  do  art.  1º-f  da  Lei  nº  
9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09. Já a correção  
monetária, por força da declaração de inconstitucionalidade  
parcial do art. 5º da Lei nº 11.960/09, deverá ser calculada  
com  base  no  ipca,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação  
acumulada do período.  10.  Agravo regimental  provido  em 
parte.5 (Grifo nosso)

Nesse trilhar, os juros moratórios devem ser estipulados de acordo com o 

índice da caderneta de poupança, a partir da citação, bem como a correção monetária 

acompanhar o IPCA, tendo como o termo inicial o inadimplemento.

Com  esses  fundamentos,  NEGO  SEGUIMENTO  À  APELAÇÃO, 

monocraticamente, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil, por estar 

em confronto com jurisprudência desta Corte de Justiça. Ato contínuo, com fulcro no § 1.º, 

do  artigo  557,  da  Lei  Adjetiva  Civil,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À  REMESSA 
OFICIAL,  para estipular os juros moratórios de acordo com o índice da caderneta de 

5 STJ; AgRg-AREsp 261.596; Proc. 2012/0248555-1; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Castro Meira; DJE  
22/08/2013; Pág. 351.

                                                                             Desembargador José Ricardo Porto                                                                              8



Remessa Necessária e Apelação Cível nº 0001139-35.2013.815.0261

poupança e a correção monetária pelo IPCA, mantendo os demais termos da decisão 

proferida pelo juízo de primeiro grau.

Publique-se. Intime-se.

Cumpra-se.

João Pessoa, 01 de agosto de 2014.

Des. José Ricardo Porto
                               RELATOR

J12/R06
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