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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL  N.  0000405-
10.2013.815.0221
RELATOR:  Juiz  Tercio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Município de Carrapateira 
ADVOGADO: Damião Cavalcanti de Lira (OAB/PB 8194)
APELADOS: Serafim Cavalcante Prudêncio e outros 
ADVOGADA: Izabela Lins de Oliveira (OAB/PB 12.890)
REMETENTE:  Juízo  da  Vara  Única  da  Comarca  de  São  José  de
Piranhas

REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL. AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDORES  PÚBLICOS MUNICIPAIS.  SALÁRIOS
RETIDOS DO ANO DE 2012. PAGAMENTO NÃO EFETUADO.
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. DIREITO
ASSEGURADO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ÔNUS DA
PROVA QUE INCUMBE À MUNICIPALIDADE. PRECEDENTES
DESTA CORTE  DE  JUSTIÇA.  EXCLUSÃO  DOS  SALÁRIOS
RELATIVOS  A  ALGUNS  MESES,  CUJO  PAGAMENTO JÁ  FOI
DEMONSTRADO  NOS  AUTOS.  JUROS  E  CORREÇÃO
MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. MATÉRIA DE ORDEM
PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE REFORMATIO IN PEJUS.
PROVIMENTO PARCIAL.

1.  É obrigação constitucional do Poder Público remunerar seus
servidores  pelos  trabalhos  prestados,  sendo  enriquecimento
ilícito a retenção de seus salários.

2. A municipalidade é a detentora do controle dos documentos
públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das
verbas salariais reclamadas, considerando que ao servidor é
impossível fazer a prova negativa de tal fato.

3.  Os  juros  de  mora  e  a  correção  monetária,  conforme
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entendimento que vem sendo adotado pelo Superior Tribunal
de Justiça, são consectários legais da condenação principal e
ostentam natureza de ordem pública, o que autoriza sua análise
de ofício, não configurando isso reformatio in pejus.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos. 

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, prover
parcialmente o reexame necessário e o recurso apelatório.

O  MUNICÍPIO  DE  CARRAPATEIRA apelou  da  sentença (f.
135/137) do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São José de
Piranhas,  que,  nos  autos  da  ação  ordinária  de  cobrança  ajuizada  por
SERAFIM  CAVALCANTE  PRUDÊNCIO  e  OUTROS,  julgou  procedente  o
pedido exordial, nos seguintes termos:

[...] CONDENO à Ré, Prefeitura Municipal de Carrapateira/PB,
a  pagar  aos  autores,  os  salários  atrasados  conforme
estabelecido na Exordial, valor esse que deverá ser corrigido
monetariamente a partir da data que deveria ter sido pago
cada salário, e acrescido de juros de 0,5% (meio por cento)
ao mês,  que deverá ser contado a partir  da citação da ré.
CONDENO, ainda, o sucumbente em honorários advocatícios,
a  base  de  15%  (quinze  por  cento)  do  valor  total  da
condenação, nos termos do art. 475, do CPC. […].

Os autores, na condição de servidores municipais, deixaram de
receber, no tempo devido, salários de vários meses, décimo terceiro e o
terço de férias, conforme discriminado às f. 05/06 da petição inicial.

Nas  razões recursais, o  Município de  Carrapateira  pediu a
reforma da sentença, argumentando que as verbas reclamadas são de
responsabilidade do  ex-prefeito  municipal,  pois,  devido  à  má gestão  e
desorganização administrativa, resultou em dificuldades financeiras, e que
a atual gestão não poderia assumir o pagamento de tais valores, visto que
não existem recursos suficientes para tanto (f. 139/146).

Contrarrazões pelo desprovimento da apelação (f. 150/152). 

A Procuradoria de Justiça não opinou sobre mérito recursal (f.
156).

É o relatório. 
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               VOTO: Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                      Relator

Ante a similitude das matérias tratadas na apelação cível e
no  reexame  necessário,  examino-os  de  forma  concomitante,  em
atenção ao critério da celeridade processual.

Historiam os  autos  que  os  promoventes,  servidores  públicos
municipais, deixaram de receber verbas salariais discriminadas às f. 05/06
da petição inicial. 

O  vínculo  laboral  entre  as  partes  restou  demonstrado  às  f.
10/85, de modo que os autores fazem jus ao recebimento do que não lhes
foi pago na forma devida.

Quanto ao pagamento das verbas salariais, deve ser respeitada
a prescrição quinquenal. Logo, o direito às verbas retidas limita-se aos
últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, que ocorreu em
07 de março de 2013 (f. 02). Portanto, os demandantes fazem jus às
verbas a partir de 07 de março de 2008.

Nos  termos  do  art.  373,  inciso  II,  do  CPC,  alegado  o  não
pagamento das verbas salariais reclamadas, caberia ao município, que tem
o  controle  dos  documentos  públicos, afastar  o  direito  dos  autores
mediante a apresentação de recibos, depósito ou transferência de crédito
em conta corrente etc., referentes à efetiva contraprestação pecuniária, o
que não se vislumbra nos autos.

Assim, não é lícito ao promovido esquivar-se de tal obrigação
sob o argumento de desorganização administrativa deixada pelo ex-gestor,
cujas  dificuldades  financeiras  levaram a  atual  gestão  a  desconhecer  a
realidade das obrigações devidas. Como dito acima, a municipalidade tem
o controle dos documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo
pagamento das verbas salariais reclamadas, considerando que ao servidor
é impossível fazer a prova negativa de tal fato.

Ademais,  em sede de contestação o município reconheceu a
ausência de pagamentos dos salários. Vejamos:

Primeiramente  cumpre  informar  a  este  juízo,  que  apesar  do  fato
suscitado  pelos  requerentes  ser  do  conhecimento  de  todos  que
compõem  a  sociedade  de  Carrapateira,  inclusive  da  atual  gestão
municipal,  vimos  informar  que  o  Município  está  passando  por
enormes dificuldades administrativas e financeiras, notadamente, em
decorrência  de  uma  desastrosa  e  irresponsável  administração  do
Senhor José Ardison Pereira (ex-prefeito), conjuntamente com seus
auxiliares,  os  quais  de  forma  desatinada  deixaram várias  dívidas,
fazendo com que, tornasse assim, praticamente impossível cumprir
todas as obrigações, inclusive, o pagamento dos salários atrasados
para com alguns servidores,  cobrados na presente demanda; […].
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(sic, f. 94).

Ressalte-se  que  os  direitos reclamados pelos  autores  estão
previstos  na Constituição da República, que  estabelece a aplicação, aos
servidores ocupantes de cargos públicos, comissionados ou não, do
salário. Observemos:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios
instituirão conselho de política de administração e remuneração de
pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos
Poderes.

[…]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto
no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX,
XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de
admissão quando a natureza do cargo o exigir. 

[…] 

X  –  proteção  do  salário  na  forma  da  lei,  constituindo  crime  sua
retenção dolosa; […].

Ora,  não se  pode  reter  salário  de  maneira  injustificada,  por
tratar-se  de  direito  garantido  pela  Constituição  Federal,  além  de  ter
caráter alimentício. Logo, são devidas as verbas atrasadas, uma vez que o
município demandado não apresentou prova contrária às produzidas pelos
apelados.

O salário pago ao servidor público é o amparo econômico à sua
própria  subsistência  e  à  de  seus  familiares.  Portanto,  tem importância
fundamental na manutenção da sua dignidade como trabalhador e como
ser humano. Tal é a sua relevância, que recebeu regulação especial pela
Lei Maior, como já salientado.

Destaco,  ainda,  que  a  remuneração  de  funcionários  públicos
constitui-se  verba  de  natureza  alimentar, com  fins  de  promover  a
satisfação das  suas  necessidades vitais  básicas,  de forma que,  mesmo
diante de dificuldades no orçamento, não se deve cogitar atraso em seu
pagamento, sendo ilegal sua retenção.

A jurisprudência  desta  Corte  de  Justiça  está  consolidada  no
sentido  de  que  a  comprovação  do  pagamento  das  verbas  salariais
pleiteadas em ação de cobrança compete à Fazenda Pública. Eis alguns
dos vários precedentes nesse sentido:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  Servidor  Público  Municipal.
Pagamento  de  GRATIFICAÇÃO  por  exercício  em  sala  de  aula.
Preenchimento  dos  requisitos  legais.  POSSIBILIDADE.  ÔNUS  DA
PROVA  DA  EDILIDADE.  Reforma  da  sentença.  PROVIMENTO  DO
APELO. - É direito íquido e certo de todo servidor público, ativo ou
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inativo, perceber seu salário pelo exercício do cargo desempenhado,
nos  termos  do  artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,  considerando  ato
abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção injustificada. -  É ônus do
Ente Público comprovar que pagou a verba salarial ao seu
servidor,  devendo  ser  afastada  a  supremacia  do  interesse
público, pois não se pode transferir o ônus de produzir prova
negativa  a  Apelante,  para  se  beneficiar  da  dificuldade,  ou
mesmo da impossibilidade, da produção dessa prova. (TJPB -
Processo n. 00013177620128150371, 1ª Câmara Especializada
Cível, Relator: Des. LEANDRO DOS SANTOS, j. em 10-03-2015.
Pub. 23/11/15).

APELAÇÃO. REMESSA OFICIAL, CONHECIDA DE OFÍCIO. COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. TERÇO DE FÉRIAS. APRESENTAÇÃO
DAS  FICHAS  FINANCEIRAS.  DOCUMENTOS  INSUFICIENTES  PARA
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  AUSÊNCIA  DE  FATO
IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO AUTORAL.
ÔNUS DO RÉU. ART. 333, II, DO CPC. NÃO COMPROVAÇÃO, PELO
MUNICÍPIO,  DO  PAGAMENTO  DA  VERBA  PLEITEADA.
DESROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA NECESSÁRIA. 1.  O art.
333,  II,  CPC,  estabelece  ser  ônus  do  réu  a  comprovação
quanto a existência dos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do direito do autor. 2. A ficha financeira, por si só, não
é o bastante para a devida comprovação do pagamento, porquanto
representa  mero  lançamento  unilateral  de  informações  nos
assentamentos  funcionais  do  servidor. (TJPB;  AP.  n.  0005246-
38.2009.815.0011;  Quarta  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 19/12/2014;
Pág. 31).

Esse mesmo entendimento é unânime nesta Corte de Justiça,
em situações idênticas à da presente demanda, ajuizada igualmente em
face do Município de Carrapateira/PB, conforme se vê adiante:

REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SALÁRIOS
RETIDOS.  PROCEDÊNCIA  DO PEDIDO.  REEXAME NECESSÁRIO  DA
MATÉRIA. EXAME À LUZ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
DIREITOS  ASSEGURADOS  CONSTITUCIONALMENTE.  PAGAMENTO
NÃO DEMONSTRADO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA
PELO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL  DE 1973.  AUSÊNCIA  DE FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE  AUTORA.
MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.  DESPROVIMENTO  DA  REMESSA
OFICIAL. - "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973
(relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser
exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com
as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça", nos moldes do Enunciado Administrativo nº 02,
do Superior Tribunal de Justiça. - Não sendo demonstrado o efetivo
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pagamento dos salários postulados, o ente municipal deve proceder
ao respectivo  adimplemento,  a  fim de se evitar  o  enriquecimento
ilícito  da  edilidade.  (Processo  n.  00002934120138150221,  4ª
Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Des.  FREDERICO
MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, j. em 23/08/2016. Pub.
26/08/2016). 

REMESSA  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
MUNICIPAL.  PROCEDÊNCIA.  SALÁRIOS  RETIDOS.  CABIMENTO.
DIREITO  ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.  COMPROVAÇÃO
de vínculo  com a  edilidade.  Circunstância  suficiente  a  constituir  a
presunção  de  direito  ao  percebimento  dos  salários  COBRADOS.
Inexistência  de  elementos  probatórios  DE  ocorrência  de  FATO
IMPEDITIVO,  modificativo  e  extintivo  Desse  direito.  CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA AO ART. 1º-F, DA LEI
Nº 9.494/97, COM REDAÇÃO DETERMINADA PELA LEI Nº 11.960/09.
REFORMA,  em  parte,  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
REMESSA. - Os salários postulados são direitos, constitucionalmente,
assegurados,  sendo  vedada  sua  retenção  e,  em  tendo  a  parte
promovente  comprovado  a  existência  de  vínculo  com o  município
demandado,  no  período  atinente  aos  salários  pleiteados  e
supostamente  retidos,  resta  suplantada  a  obrigação  autoral  de
lastrear esse direito. - A fim de desconstituir essa presunção, caberia
ao  ente  municipal  produzir  arcabouço  probatório,  com aptidão  de
impedir, modificar ou extinguir a pretensão deferida, nos termos do
art. 373, II, do Código de Processo Civil, o que não se operou na
hipótese, razão porque forçoso reconhecer a propriedade da sentença
hostilizada. - A correção monetária e os juros de mora devem ser
aplicados em consonância com a inteligência da Lei nº 11.960/2009.
(TJPB  -  Processo  n.  00003705020138150221,  4ª  Câmara
Especializada  Cível,  Relator  DES  FREDERICO  MARTINHO  DA
NÓBREGA COUTINHO, j. em 24/05/2016. Pub. 30/05/2016). 

PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.JULGAMENTO
ANTECIPADO  DA  LIDE.  DESACOLHIMENTO  DA  MATÉRIA
PRECEDENTE.  -  Estando  o  processo  maduro  através  dos
esclarecimentos prestados pelas partes, bem como pelos documentos
constantes  nos  autos,  admite-se  o  julgamento  antecipado,  nos
termos preceituados pelo artigo 330, I, do Antigo Código de Processo
Civil. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  COMPROVAÇÃO  DO  VÍNCULO.  SALÁRIOS
RETIDOS  PELO  MUNICÍPIO.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS QUE LHE
INCUMBIA. ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973.
JURISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  DESTE  SODALÍCIO.  PROVIMENTO
PARCIAL DA REMESSA E DO APELO. - É direito líquido e certo de todo
servidor  público  perceber  seu  salário  pelo  exercício  do  cargo
desempenhado,  décimo  terceiro  e  gozo  de  férias  anuais
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remuneradas,  com pelo menos, um terço a mais do que o salário
normal,  nos termos  do artigo  7º,  VIII,  X,  XVII,  da  Carta  Magna,
considerando  ato  abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção
injustificada. - 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 verbas salariais não pagas. Inteligência do art. 333,
II,  do  Código  de  Processo  Civil.  (TJPB  -  Processo  n.
00004622820138150221,  1ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator: Des. JOSÉ RICARDO PORTO, j. em 07/07/2016. Pub.
08/07/2016). 

REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL.  INADIMPLEMENTO  DE  SALÁRIOS.  AUSÊNCIA  DE
COMPROVAÇÃO PELA EDILIDADE DO PAGAMENTO. PRESUNÇÃO DE
VERACIDADE  NÃO ELIDADA PELO ENTE  MUNICIPAL.  INCIDÊNCIA
DO ART.  333,  II,  DO CPC.  INEXISTÊNCIA  DE  FATO IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  OU  EXTINTIVO  DO  DIREITO  AUTORAL.
CONDENAÇÃO DEVIDA. JUROS 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.  OBSERVÂNCIA  DA  MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  DAS
ADI&#39;s 4.357 e 4.425. REEXAME PARCIALMENTE PROVIDO. - É
direito constitucional de todo trabalhador o recebimento de salário
pelo  trabalho  executado,  principalmente,  diante  da  natureza
alimentar que representa, constituindo crime sua retenção dolosa. -
Cabe  ao  ente  municipal  a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito dos servidores, em face à natural
e  evidente  fragilidade  probatória  destes.  Não  havendo  efetiva
comprovação  do  adimplemento  de  verbas  remuneratórias,  tem-se
que ainda devidas pelo mau pagador. - A vedação do enriquecimento
ilícito, princípio basilar do direito pátrio, coíbe quaisquer vantagens ou
acréscimo de bens em detrimento de outrem, sem uma justa causa,
não podendo o ente federado locupletar-se às custas da exploração
da  força  de  trabalho  humano.  […].  (TJPB  -  Processo  n.
00002951120138150221,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator: Des. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO, j. em
28-01-2016. Pub. 11/02/2016). 

RECURSO  OFICIAL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  SALÁRIOS  ATRASADOS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO DAS VERBAS. ÔNUS DA EDILIDADE. INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 333, II, DO CPC. MATÉRIA PACIFICADA NO STF. REFORMA
DA SENTENÇA APENAS PARA ADEQUAR OS JUROS DE MORA E A
CORREÇÃO MONETÁRIA.  JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO TJPB.
ART. 557, § 1º-A, DO CPC. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. -
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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 não
provou  o  pagamento,  deve  efetuá-lo,  sob  pena  de  ocorrência  de
enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do particular,
vedado  pelo  ordenamento  jurídico.  -  Cabe  à  Edilidade  trazer
elementos probatórios de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do
direito do autor (art. 333, II, do CPC). Não se desincumbindo do ônus
de provar o pagamento das verbas apontadas na sentença, deve ser
mantida  a  condenação  referente  aos  salários  atrasados.  (TJPB  -
Processo  n.  00004951820138150221,  Relator:  Des.  JOÃO
ALVES DA SILVA, j. em 29/10/2015. Pub. 06/11/2015).

Como  vem  decidindo  este  Tribunal  de  Justiça,  incumbia  ao
apelante provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo
do direito do autor, ex vi do art. 373, inciso II, do CPC/2015, considerando
que a ele somente compete provar o fato constitutivo de seu direito (art.
373, I), não sendo lícito o município esquivar-se de tal pagamento.

Nesse  contexto,  diante  da  efetiva  comprovação  de  que  os
autores laboraram para o município, a remuneração lhes é devida. 

Por outro lado, entendo que a sentença merece reforma no
tocante ao pagamento dos salários dos seguintes meses:

a) julho de 2012 - Serafim Cavalcante Prudêncio;

b) dezembro de 2012 - Naiara da Silva Tavares Pereira;

c) junho de 2012 - Mara Thaynne dos Ramos Silva.

Isso porque,  compulsando o caderno processual, verifico, nos
contracheques de f. 11, 67 e 73, respectivamente juntados pelos próprios
autores, que houve sua quitação, devendo essas verbas ser excluídas da
condenação.

Por  fim,  os  juros  de  mora  e  a correção  monetária,
conforme entendimento  adotado pelo  Superior  Tribunal  de  Justiça,  são
consectários  legais  da  condenação  principal  e  ostentam  natureza  de
ordem pública, o que autoriza sua análise de ofício.

O STJ entende que não configura julgamento  extra petita ou
reformatio in pejus a aplicação, alteração ou a modificação do termo inicial
dos juros de mora e da correção monetária, de ofício, de modo a adequá-
los à sua jurisprudência.1

Eis precedente sobre o assunto:

[…]  VI.  Tratando-se,  in  casu,  de  condenação  imposta  à  Fazenda
Pública,  para  pagamento  de  verbas  remuneratórias  devidas  a
servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma:

1 AgRg no AREsp 576125 / MS. Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2014/0227054-6. Relator
Raul Araújo (1143) T4 – Quarta Turma. Data do Julgamento: 18/11/2014. Data da Publicação: 19/12/2014.
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percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da
publicação da Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à
Lei  9.497/97;  percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da  Medida
Provisória  2.180-35/2001,  até  o  advento  da  Lei  11.960,  de
29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-
F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice
oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção monetária,
em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da
Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97,
calculada com base no IPCA, a partir da publicação da referida Lei
(30/06/2009).  […]. (AgRg  no  REsp  1086740/RJ,  Rel.  Ministra
Assusete Magalhães, Sexta Turma, julgado em 10/12/2013, DJe
10/02/2014).

Assim, os juros moratórios devem ser calculados com base no
índice  oficial  de  remuneração básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança,  nos  termos  do  disposto  no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com
redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo desde a citação, e correção
monetária calculada  com  base  no  IPCA,  incidindo  desde  quando  o
pagamento deveria ter sido realizado.  Portanto, nesse ponto, a sentença
merece reforma.

Diante  do  exposto,  dou  provimento  parcial  à  remessa
necessária e à apelação, apenas e tão-somente para EXCLUIR da
condenação  o  pagamento  do  salário  de  julho  de  2012  de
Serafim Cavalcante Prudêncio, o salário de dezembro de 2012 a
Naiara da Silva Tavares Pereira e o salário de junho de 2012 de
Mara Thaynne dos Ramos Silva, uma vez que restou demonstrada a
quitação dessas verbas, conforme os contracheques de f. 11, 67 e 73,
juntados pelos autores.  Sobre o valor da condenação devem incidir
juros  de  mora  e  correção  monetária  nos  termos  acima  dispostos.
Mantenho a sentença nos demais termos.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com
jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Doutor  CARLOS  EDUARDO  LEITE  LISBOA (Juiz  de  Direito
Convocado,  com  jurisdição  plena,  em  substituição  ao  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO).
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Presente  à  Sessão  a  Excelentíssima  Doutora LÚCIA  DE
FÁTIMA MAIA DE FARIAS, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 17
de novembro de 2016.

Juiz Convocado TERCIO CHAVES DE MOURA
                                        Relator


