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                                  DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA. 
AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO 
MUNICIPAL.  CONTRATAÇÃO. RETENÇÃO DE 
VERBAS  REMUNERATÓRIAS.  SALÁRIO, 13º 
SALÁRIO,  FÉRIAS ACRESCIDAS  DO TERÇO 
CONSTITUCIONAL  E  FGTS.  CABIMENTO. 
SENTENÇA  DE  PARCIAL  PROCEDÊNCIA. 
PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA 
PELO ENTE MUNICIPAL. INOBSERVÂNCIA DO 
ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CI-
VIL. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS VERBAS 
SALARIAIS NA FORMA DO ART. 1º-F DA LEI. 
9.494/97  COM  A REDAÇÃO DADA PELA LEI 
11.960/09.  DECLARAÇÃO  PARCIAL  DE  IN-
CONSTITUCIONALIDADE DO ART.  5º  DA LEI 
11.960/09 QUE DEU NOVA REDAÇÃO AO ART. 
1º-F, DA LEI Nº 9.494/97. DISPOSITIVO PELO 
STF. LIMINAR QUE SUSPENDE OS EFEITOS 
DESTA ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DA 
SUA  MODULAÇÃO.  APLICAÇÃO  DA  ATUAL 
REDAÇÃO DO DISPOSITIVO TANTO PARA OS 
JUROS DE MORA QUANTO PARA A ATUALIZA-
ÇÃO  DA  MOEDA.  CUSTAS  PROCESSUAIS. 
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RATEIO. HONO-
RÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM 
VALOR FIXO.  ART. 20, §4º, DO CPC.  REFOR-
MA DO  DECISUM.  PROVIMENTO MONOCRÁ-
TICO DA REMESSA NECESSÁRIA.   §1°-A DO 
ART. 557, do CPC.
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- Ao Município cumpre o ônus de demonstrar a 
realização do pagamento pleiteado, nos termos 
do artigo 333, II, do CPC. Se oportunizado a con-
testar as alegações da parte autora e, não o fez, 
deve efetuar  o  pagamento da verba pleiteada, 
sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito 
do ente público em detrimento do particular, ve-
dado pelo ordenamento jurídico.

-  O  STF  suspendeu  os  efeitos  da  declaração 
parcial de inconstitucionalidade da atual redação 
art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, devendo, por tal mo-
tivo, ser mantida sua aplicação para os juros de 
mora e correção monetária.

-  Havendo  sucumbência  da  Fazenda  Pública 
municipal, o sentenciante deve aplicar o disposto 
no artigo 20, § 4º, do CPC e arbitrar os honorári-
os advocatícios em valor fixo e não em porcenta-
gem, como fez o Magistrado a quo na sentença 
em reexame..

- Ao relator é facultado negar seguimento ao re-
curso quando se afigurar manifestamente inad-
missível, improcedente ou prejudicado, ou a pre-
tensão deduzida se confrontar  com súmula ou 
jurisprudência predominante do respectivo tribu-
nal, do Supremo Tribunal Federal ou de Superior 
Tribunal  de  Justiça;  ou  provê-lo  quando,  ao 
contrário, a decisão recorrida estiver em co  n  -  
fronto com súmula ou jurisprudência dom  i  -  
nante daqueles tribunais superiores. Circuns-
tâncias nas quais se impõem a reforma do deci-
sum.

  
    VISTOS, etc.

Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença de fls.  24/28, 
proferida nos autos da Ação de Cobrança, que julgou parcialmente proceden-
tes os pedidos formulados pelo Autor, para condenar o Município ao paga-
mento do salário do mês de dezembro/2008 no valor de R$ 415,00 (quatro-
centos e quinze reais), bem como, ao pagamento do 13º salário (2008), das 
férias mais um terço (2008) e, ainda, ao pagamento do FGTS do período labo-
ral indicado na inicial, na razão de 8% sobre o salário-mínimo, incidindo atuali-
zação monetária na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação dada 
pela Lei. 11.960/09, considerando-se o que decidido até o momento nas ADI’s 
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nº 4357 e 4425. Não houve condenação em custas processuais, porém, con-
denou a Edilidade, com fulcro no art. 20, § 4º do CPC, ao pagamento de ho-
norários advocatícios à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da conde-
nação.

  
Vieram os autos a este Tribunal de Justiça para reexame ne-

cessário da sentença.

Cota Ministerial às fls. 135/136, sem manifestação de mérito.

É o relatório.

DECIDO

Conheço do reexame necessário, em fiel observância ao dis-
posto no art. 475, inciso I, do CPC e entendimento do colendo Superior Tribu-
nal de Justiça (Súmula 490).

O Autor foi Servidor Público Municipal contratado pelo suplica-
do em 03 de janeiro de 2005, na função de guarda municipal, tendo exercido 
suas funções até a data final da vigência do acordado, qual seja, 31 de de-
zembro de 2008 e, em razão do inadimplemento de verbas salariais, ajuizou 
Ação de Cobrança em face do Município de Sousa.

Para tanto, alega que deixou de receber verbas como: salário, 
13º salário, férias acrescidas do terço constitucional e FGTS.

Do pagamento das verbas salariais reclamadas e reconhe-
cidas na sentença:

Prefacialmente, restou caracterizado o fato constitutivo do direi-
to do autor, conforme preconiza o art. 333, I, do CPC, vez que comprovou, me-
diante os documentos acostados aos autos, que foi contratado pela Edilidade 
em 03 de janeiro de 2005 para a função de guarda municipal (f.05), estabele-
cendo o vínculo com a municipalidade e, consequentemente, o direito à per-
cepção das verbas devidas pelo Município de Sousa. Caberia, portanto, à edi-
lidade trazer elementos probatórios que desconstituíssem as alegações trazi-
das pela parte autora, mas, não o fez.

Assim, não provou a municipalidade, os fatos impeditivos, mo-
dificativos ou extintivos dos direitos pleiteados, conforme dispõe o inciso II do 
art. 333 do CPC:

"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". (grifo nosso).
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Nesse contexto, não há como se repassar ao servidor, no caso, 
a parte autora, o ônus de comprovar a falta de pagamento, sendo suficiente 
demonstrar o seu vínculo junto ao Município e a efetiva prestação do serviço, 
o que foi feito.

A jurisprudência desta E. Corte já entendeu neste sentido, in 
verbis:

"É ônus do Município provar a ocorrência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao 
recebimento das verbas salariais pleiteadas. Nas causas em 
que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixa-
dos consoante apreciação equitativa do juiz. Assim, tendo o 
juízo monocrático seguido as balizas legais, não há o que se 
alterar. Estando a matéria pacificada por jurisprudência domi-
nante deste Tribunal de Justiça, impõe-se a negação do se-
guimento de recurso, nos termos do caput  do art.  557 do 
CPC”. 1

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁ-
RIOS ATRASADOS. CABIMENTO. PROVA DE FATOS IM-
PEDITIVOS, MODIFICATIVOS E EXTINTIVOS DO DIREITO 
DO AUTOR. ÔNUS DA EDILIDADE. ART. 333, II, DO CPC. 
INEXISTÊNCIA.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT, 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO. Ao município cumpre o ônus 
de demonstrar a realização do pagamento pleiteado, nos ter-
mos do artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, 
deve efetuá-lo, sob pena de ocorrência de enriquecimento ilí-
cito do ente público em detrimento do particular, vedado pelo 
ordenamento  jurídico”.2

"CONSTITUCIONAL e ADMINISTRATIVO - Ação Ordinária 
de Cobrança - Serviço Prestado ao Município - Ausência de 
Pagamento  -  Documento  comprovando  que  o  Município 
deve ao autor - Revelia: Sentença - Apelação - Manutenção 
da sentença – Desprovimento recurso. -  Portanto, tendo o 
autor provado o fato constitutivo do seu direito art. 333, 1, 
CPC e não tendo o Município demonstrado o fato impeditivo 
por ele alegado art. 333, II, CPC, impõe-se reconhecer a pro-
cedência do pedido, mantendo a sentença em todos os ter-
mos”.3

"AÇÃO DE  COBRANÇA.  MUNICÍPIO  DE  SÃO JOSÉ  DE 
CAIANA. Servidor público. Salários retidos. Revelia do pro-
movido.  Julgamento  antecipado.  Procedência  do  pedido. 
Apelação cível. Prescrição de fundo de direito. Inocorrência. 
Pagamento de salários. Ausência de documentos. Ônus da 

1 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 — Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima — DJ 15/10/2009.
2 TJPB - Acórdão do processo nº 03720090009673001 - Órgão (TRIBUNAL PLENO) - Relator  DES. JOÃO 

ALVES DA SILVA - j. em 20/02/2013
3 TJPB - AC 0532009000178-4/001 - Des. Genesio Gomes Pereira Filho - 3° Câmara Cível — 20/04/2010.
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prova que compete ao Município. Conhecimento e desprovi-
mento do recurso. Tratando-se de relação de trato sucessi-
vo, a Incidência, da prescrição quinquenal é contada a partir 
dos cinco anos anteriores à propositura da ação - Súmula 85 
do STJ. Preliminar de prescrição rejeitada. Incumbe à edili-
dade comprovar o pagamento das verbas salariais aos seus 
servidores, e não a estes, que não podem constituir provas 
negativas do fato”.4

Não destoa o Superior Tribunal de Justiça (STJ), in verbis:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMEN-
TAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.  SERVIDOR PÚBLICO. 
PROGRESSÃO  FUNCIONAL.  DIFERENÇAS  SALARIAIS.  JUL-
GAMENTO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA PRO-
VA.  ATO  IMPEDITIVO,  MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO.  ART. 
333, II, DO CPC. INCUMBÊNCIA DO RÉU. RECONHECIMENTO 
DO DIREITO NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REQUISITOS LE-
GAIS.  NÃO  PREENCHIMENTO.  ALEGAÇÃO.  INCIDÊNCIA DA 
SÚMULA N2 7/STJ. LEI ESTADUAL 1\12 10.961/92. VIOLAÇÃO. 
EXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 
N2 280/STF. 1. Não há falar em julgamento extra petita se a pre-
tensão do autor diz respeito ao recebimento das parcelas decor-
rentes da progressão, uma vez que para julgar o pedido proce-
dente, deve, primeiramente, o Juiz sentenciante declarar o seu di-
reito à referida progressão funcional. 2. Nos termos do art. 333, II, 
do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de 
fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do autor. 3. 5. 
Agravo regimental a que se nega provimento”.

Portanto, entendo que a parte autora apresentou as provas ne-
cessárias para demonstrar o seu direito e, já que a condição de servidor públi-
co municipal ressoa inconteste, impossível se alterar a sentença objurgada 
neste ponto.

Dos Juros e Correção Monetária:

Com relação à  atualização monetária,  o  Magistrado julgador 
determinou sua incidência na forma do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a reda-
ção dada pela Lei. 11.960/09, considerando-se o que decidido até o momento 
nas ADI’s nº 4357 e 4425.

Importante salientar que, no que concerne à atualização mone-
tária, decidiu o STJ:

“[...], levando em consideração o entendimento firmado no 
julgamento da ADI 4.357/DF [...], em se tratando de condena-
ção imposta à Fazenda Pública, de natureza não tributária, 
os juros moratórios devem ser calculados com base no ín-
dice oficial de remuneração básica e juros aplicados à ca-
derneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação da Lei 11.960/09, no que concerne 

4 TJPB — AC 0212004001911-5/001 — Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro — 4° CC 
-09/11/2009.
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ao período posterior à sua vigência; já a correção monetá-
ria, por força da declaração de inconstitucionalidade parcial 
do art. 5º da Lei 11.960/095. (ADI 4357/DF), deverá ser calcu-
lada com base no IPCA, índice que melhor reflete a inflação 
acumulada do período.” (STJ - AgRg no REsp 1388941/PR – 
Relator(a) Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES - Órgão Jul-
gador T2 - SEGUNDA TURMA - Data do Julgamento 04/02/2014 
- Data da Publicação/Fonte DJe 10/02/2014)

Segundo o precedente, em razão da declaração parcial de in-
constitucionalidade,  pelo  STF,  da  nova  redação  do  art.  1º-F,  da  Lei  nº 
9.494/97, deveriam os juros de mora obedecerem aos índices de caderneta 
de poupança e a correção monetária ao patamar que melhor reflete a inflação 
na época do evento danoso.

Tal situação, por si só, já acarretaria a modificação do decisum. 
Contudo, o relator das ADIN'S que ocasionaram a citada declaração de in-
constitucionalidade lançou decisão liminar destacando que a modulação dos 
seus efeitos ainda está sub judice, o que o fez suspendê-los até o julgamento 
definitivo daquelas. Esse decisum ficou assim ementado:

“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADIS 4.357 E 4.425 DES-
TA CORTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 5° DA LEI 11.960/2009 QUE CONFERIU NOVA REDAÇÃO 
AO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA 
DECISÃO. PENDÊNCIA DE APRECIAÇÃO POR ESTA CORTE. 
LIMINAR DEFERIDA ATÉ JULGAMENTO FINAL DAS MENCIO-
NADAS ADIS QUANTO AOS EFEITOS DAS DECISÕES.” (STF - 
Rcl  16705 MC/RS –  Relator(a):   Min.  LUIZ  FUX -  Julgamento: 
12/12/2013)

Por tal motivo, fazendo prevalecer a decisão supracitada, lan-
çada por Ministro do STF, penso que, no caso, deve ser aplicada, tanto para 
os juros de mora, quanto para a correção monetária, os índices de caderneta 
de poupança, nos termos da atual redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, 
ainda em vigor até o julgamento de ambas as ADIN'S.

Das Custas Processuais:

No que tange às custas processuais, embora o julgador não lhe 
tenha feito menção, deveria aplicar sucumbência recíproca, já que ambas as 
partes  saíram vencidas  e  vencedoras,  devendo as  custas  serem rateadas 
com observância ao art. 12 da Lei 1.060/90 e do art. 29 da Lei 5.672/92.

Dos Honorários Advocatícios:

No que tange aos honorários advocatícios, o d. juízo a quo os 
fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor líquido da condenação, na for-
ma do art. 20, § 3º, do CPC.
5 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 básica e juros aplicados à caderneta  
de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de 2009)
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Cabe destacar que como houve a sucumbência da Fazenda 

Pública municipal, o d. magistrado deve aplicar, ao caso concreto, o disposto 
no artigo 20, § 4º6, do CPC e arbitrar os honorários advocatícios em valor fixo 
e não em porcentagem como fez na r. sentença. Assim, desde logo, arbitro o 
valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de verbas honorárias.

                  
DISPOSITIVO

Ex positis, em sede de reexame necessário, DOU-LHE PROVI-
MENTO MONOCRÁTICO, nos termos do §1º-A do art. 557, do CPC, para re-
formar em parte a r. sentença de primeiro grau, para determinar que o valor 
inerente à condenação seja devidamente atualizado com juros moratórios e 
correção monetária de acordo com os índices da caderneta de poupança, 
nos termos da atual redação do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, bem como alterar 
os honorários advocatícios para um valor fixo, este no importe de R$ 1.000,00 
(um mil reais), na forma do artigo 20, § 4º, do CPC, que, junto com as custas 
processuais, serão igualmente divididos entre as partes e compensados nos 
termos do art. 21 do CPC.

   P. I.
                         

                         João Pessoa, 18 de agosto de 2014.

                          Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                               Relator
 

6 art. 20, § 4º - Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver  
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções,  embargadas ou não, os honorários serão 
fixados consoante  apreciação  eqüitativa do  juiz,  atendidas  as  normas  das  alíneas  a,  b  e  c  do parágrafo 
anterior. (Alterado pela L-008.952-1994)
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