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APELAÇÃO  CÍVEL –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
SERVIDOR  COMISSIONADO  –  VERBA  SALARIAL
RETIDA  –  NOTA  DE  EMPENHO –  DOCUMENTO
INSUFICIENTE  PARA  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO – AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO
–  ART.  333,  II  DO  CPC/73 –  PAGAMENTO  –
NECESSIDADE – CONSECTÁRIOS LEGAIS – ADIS 4357
e 4425 – MODULAÇÃO DOS EFEITOS – LEI 11.960/2009 –
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

- “Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor
provar a existência da relação jurídica; se o devedor alega
ter pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se
tratar  de  fato  extintivo  do  direito  perseguido”1.  Restando
demonstrado  o  vínculo  e  inexistindo  provas  desse
pagamento,  deve  o  promovido  ser  compelido  ao
adimplemento das verbas salariais cobradas.

-  A nota de empenho, por si só, não  é o bastante para a
devida  comprovação  do  pagamento,  a  qual  exige
apresentação  de  recibo,  comprovante  de  depósito  ou
transferência bancária.

-  Nas  condenações  impostas  à  Fazenda  Pública,  em se
tratando  de  matéria  não  tributária,  os  juros  de  mora
correrão,  a partir da citação, com índices previstos no  art.
1º-F da Lei n. 9.494/97  (observando-se as suas alterações
pela  MP 2.180-35, de 24.08.2001  e  pela Lei n. 11.960,  de
30.6.2009). No que pertine à correção monetária,  a contar
de cada parcela devida, pelo INPC, até a entrada em vigor
da Lei 11.960/09, e, posteriormente, com base nos “índices

1 TJPB; Ap. Cível nº 2002.009695-4; Rel. Des. Antônio de Pádua Lima Montenegro; 1ª Câmara Cível; J. 04/11/2002.
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de remuneração básica da caderneta de poupança”2 até o
dia 25.03.15,  marco após  o qual,  os créditos deverão ser
corrigidos  pelo  Índice  de  Preços  ao  Consumidor  Amplo
Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo  pagamento,  em
razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA  a  Primeira  Câmara  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da
Paraíba, por unanimidade, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Apelação  Cível  (fls.  58/68)  interposta  pelo
Município de Marcação, buscando a reforma da sentença (fls. 54/56) proferida
pelo Juízo da Comarca de  Rio Tinto que, nos autos da Ação de Cobrança,
ajuizada  por Carlos Rogério Marinho Dias  em face do ora Apelante, julgou
procedente  o  pedido,  condenando  o  Réu  ao  pagamento  do  valor  de  R$
7.500,00 (sete mil  e quinhentos reais), referente ao pagamento dos salários
atrasados do período compreendido entre julho e agosto de 2010, acrescido de
juros de mora de 1% ao mês e correção monetária.

Ademais,  condenou  o Promovido ao  pagamento  das  custas
processuais  e  honorários  advocatícios,  estes  arbitrados  em  20% (vinte por
cento) sobre o valor da condenação.

Irresignado, a  parte  ré interpôs  a  presente  Apelação  (fls.
58/68),  alegando,  para tanto,  que:  a) a  sentença proferida desconsiderou a
situação caótica sofrida pela edilidade, deixada pela gestão anterior; b) inexiste
prova de o Autor ter prestado serviço no período em que postula o pagamento
da verba salarial;  c) o sistema SAGRES, assim como as notas de empenho
juntadas aos autos, atestam o pagamento dos respectivos salários pleiteados;
d) os juros de mora estipulados não obedeceram ao disposto no art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97.

Contrarrazões às fls. 72/74, pugnando o Apelado pela negativa
de seguimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça emitiu
parecer  opinando  pelo  desprovimento  da  Apelação  e  pelo  acolhimento  da
questão  de  ordem  pública,  para  que  os  valores  devidos  sejam  corrigidos
monetariamente conforme previsão contida no art. 1º-F da Lei 9494/97, com
redação dada pela Lei nº 11.960/09 (fls. 81/86).

VOTO

Anoto, inicialmente, que o caso dos autos é de Apelação Cível

2  Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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interposta contra sentença publicada antes do dia 18 de março de 2016, data
de  início  da  vigência  do  Novo  Código  de  Processo  Civil3,  aplicando-se,  à
espécie, o antigo diploma de 1973, sob pena de malferirem-se os artigos 1º, 14
e1.046, todos do CPC/2015, além do art. 6º da LINDB e art. 5º, inciso XXXVI,
da Constituição Federal.

Feito esse registro, passo à análise do recurso apelatório.

Conforme entendimento difundido na jurisprudência pátria, em
se tratando de ação de cobrança de verbas salariais, compete ao Autor provar
a existência do vínculo trabalhista com a edilidade promovida. Se esta aduz ter
pago a dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do
direito perseguido (art. 333, II do CPC-73).

In  casu,  o  Autor  exerceu  o  cargo  de  livre  provimento  em
comissão  –  Advogado  do  Município –,  restando  comprovado  o  vínculo
funcional por meio do contrato de fls. 5/6. Logo, caberia ao Réu comprovar que
realizou o pagamento da verba que o demandante reputa inadimplente, por ser
o salário uma contraprestação mensal pelo trabalho realizado, além de garantia
constitucional assegurada a todos os trabalhadores.

Ocorre que, in casu, o recurso de Apelação se limita a afirmar
que: a) a  sentença proferida  desconsiderou a  situação caótica  sofrida  pela
edilidade,  deixada  pela  gestão  anterior;  b)  inexiste  prova  de  o Autor  ter
prestado serviços no período em que postula o pagamento da verba salarial; c)
o sistema SAGRES, assim como as notas de empenho juntadas aos autos (fls.
24/31), atestam o pagamento dos respectivos salários pleiteados.

Tais argumentos, contudo, não  são suficientes para afastar o
dever  processual  imposto  à  municipalidade  de  provar  a  quitação  das  suas
obrigações, no esteio do comando normativo do art. 333, II do CPC-73, pois o
servidor não pode sofrer as consequências advindas da desorganização da
máquina administrativa, independentemente da culpa ser atribuída ou não ao
atual ou ao antigo gestor.

Ademais, em relação aos documentos juntados pelo Município
(fls. 24/31), qual seja,  a tabela do sistema SAGRES e as notas de empenho,
este Tribunal possui o entendimento de que tais documentos, por si só, não são
o bastante para a devida comprovação do pagamento. Vejamos:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
FORNECIMENTO  DE  MATERIAL  PARA  OBRAS  NA
EDILIDADE.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
CRÉDITO  COMPROVADO.  NOTA  DE  EMPENHO.

3  O prazo de vacatio legis (art. 1.045 do CPC/2015) foi de um ano, sendo a lei publicada em 17/03/2015. O termo
final do prazo contado em ano é dia 17/03/2016. Inclui-se o último dia do prazo na contagem por força do art. 8º, §
1º, da Lei Complementar nº. 95/98, que regula a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis brasileiras.
Logo, a entrega em vigor se dá no dia subsequente ao fim do prazo de vacância, qual seja o dia 18/03/2016. Nesse
sentido o Enunciado Administrativo nº 1 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão administrativa do dia 2 de março
de 2016.

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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DOCUMENTO UNILATERAL QUE EVIDENCIA APENAS A
PREVISÃO PARA PAGAMENTO DA DESPESA. FALTA DE
DEMONSTRAÇÃO  DA  ADIMPLÊNCIA  PELO  ENTE
PÚBLICO.  ÔNUS  DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. PROVIMENTO  DO
RECURSO  APELATÓRIO.  -  A  alegação  de  solvência
contratual,  tão  somente,  através  das  notas  de
empenhos,  não  evidenciam  a  quitação  do  débito  da
edilidade,  porquanto  comprova  apenas  a  previsão  de
verba para pagamento da despesa. - Não logrando êxito,
a municipalidade, em comprovar a sua adimplência, é de
se considerar devido o pagamento da contraprestação
pelo serviço prestado. - "O credor, ora apelado, cumpriu
sua  obrigação  contratual,  revela-se  ônus  do  município
apelante provar o adimplemento da contraprestação que lhe
é exigível,  posto ser fato extintivo do direito do autor (art.
333,  II,  do  CPC).  Ausente  referida  prova,  conclui-se  pelo
acerto da sentença condenatória que lhe imputa o dever de
satisfação  de  obrigação  exigível  por  força  contratual."
(TJPB; AC 002.2008.000634-5/001; Rel. Juiz Conv. Onaldo
Rocha  de  Queiroga;  DJPB  22/03/2011;  Pág.  7)  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00001354220138150461, - Não possui -, Relator DES JOSE
RICARDO PORTO , j. em 16-12-2015) (grifei)

In  casu,  o  Município  deveria ter  apresentado  recibos,
comprovantes de  depósito  ou  transferências bancárias,  mas  se  ateve  ao
Sistema Sagres (com a especificação dos empenhos realizados – fl. 24) e as
devidas notas de empenho (fls. 25/31), que não comprovam o adimplemento
das verbas, porquanto se tratam apenas de previsão de despesa orçamentária
e não prova de efetivo pagamento.

Quanto à alegação de ausência de prestação de serviço pelo
Autor no período reclamado (junho a agosto de 2010), tal argumento também
não merece prosperar.

É  que,  considerando  que  o  servidor  exerce  um  cargo  em
comissão,  de  livre  nomeação  e  livre  exoneração,  caso  os  serviços  não
tivessem  sido  prestados,  cabia  ao  Município  proceder  com  a  rescisão  do
contrato,  o que não ocorreu,  confirmando, portanto, que o Autor  estava em
plena atividade.

Com  efeito,  sendo  fato  incontroverso  o  inadimplemento  da
verba salarial a que faz jus  o Promovente, deve o  Município ser compelido a
quitar a obrigação, em consonância com os precedentes desta Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO
DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.
SALÁRIOS  RETIDOS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO.  NÃO  OCORRÊNCIA.  ÔNUS  DA
EDILIDADE. ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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PROCESSO  CIVIL.  PAGAMENTO.  POSSIBILIDADE.
DESPROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA
SEGUNDA  APELAÇÃO.  (...)  DECISÃO
MONOCRÁTICA. HIPÓTESE DO ART. 557, CAPUT, DO
CPC. NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO APELO. 
(…)  -  É  direito  líquido  e  certo  de  todo  servidor
público,  ativo  ou inativo,  perceber  seus proventos
pelo exercício do cargo desempenhado, nos termos
do artigo  7º,  X,  da  Carta  Magna,  considerando ato
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção
injustificada. 
-  O  Ente  Público  que,  arbitrariamente,  deixa  de
pagar os salários dos seus servidores é obrigado a
fazê-lo, evitando prejuízos irreparáveis àqueles, por
se tratar de verba de natureza alimentar. - Em Ação
de  Cobrança,  é  ônus  do  Município  comprovar  o
pagamento das verbas salariais. Não havendo essa
comprovação,  impõe-se  a  condenação  do  Ente
Público, como na espécie"4. (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. SALÁRIOS RETIDOS.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO.  ÔNUS
PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO CPC. NÃO
DESINCUMBÊNCIA.  PAGAMENTO  DEVIDO.
PRECEDENTE DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
MANUTENÇÃO   DA  SENTENÇA.  ART.  557  DO  CPC.
SEGUIMENTO NEGADO. -  Qualquer exercício de força de
trabalho  empregado  por  trabalhador  urbano  ou  rural,
celetista ou estatutário, deve ser remunerado, sob pena de
enriquecimento  sem  causa  da  Edilidade.  -  Em processo
envolvendo  questão  de  retenção  de  salários   cabe  a
Edilidade  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao
reverso,  subtende-se  que  não  o  efetuou  na  forma
devida. -  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou
em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante
do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de
Tribunal Superior. (Art. 557, CPC).5 (grifei)

Por fim, devendo o Município ser condenado a pagar ao Autor
os salários dos meses de junho, julho e agosto de 2010, alinho os consectários
legais à luz da decisão do STF ao modular os efeitos da ADI 4425, salientando
que tal  conduta não constitui  reformatio in pejus6.  Para tanto,  a fixação dos

4  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00001414920138150461 - Relator DES LEANDRO DOS SANTOS -
j. em 23-10-2014.

5  TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00013800820118150381, Relator DESA. MARIA DAS GRAÇAS
MORAIS GUEDES , j. em 13-10-2014.

6AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS  DECORRENTE DE INCLUSÃO  INDEVIDA EM  CADASTRO  DE INADIMPLENTES  -  DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A MULTA APLICADA COM
AMPARO  NO  ART.  538,  PARÁGRAFO  ÚNICO,  DO  CPC.  IRRESIGNAÇÃO  DA RÉ.[...]2.  Na  linha  da  pacífica
jurisprudência  desta  Corte,  a  correção monetária  e  os  juros  de mora,  como consectários  legais  da  condenação
principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados pelas instâncias ordinárias até mesmo de ofício,
o  que  afasta  suposta  violação  do  princípio  do  non  reformatio  in  pejus .  Precedentes.  […]  4.  Agravo  regimental

                   Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa                           
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juros de mora e à correção monetária deve observar o seguinte:

-  Juros de mora,  a partir da citação, com índices previstos no
art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 (observando-se as suas alterações pela MP 2.180-
35, de 24.08.2001 e pela Lei n. 11.960, de 30.6.2009).

-  Correção monetária,  a contar de cada parcela devida, pelo
INPC, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09,  e, posteriormente,  com base
nos “índices de remuneração básica da caderneta de poupança”7 até  o dia
25.03.15, marco após o qual, os créditos deverão ser corrigidos pelo Índice de
Preços  ao  Consumidor  Amplo  Especial  (IPCA-E)  ao  tempo  do  efetivo
pagamento,  em  razão  da  decisão  do  STF  nas  ADIs  4357  e  4425 e  sua
respectiva modulação de efeitos.

Face  ao  exposto,  DOU  PROVIMENTO  PARCIAL à Apelação,
apenas  para  determinar  que  os  consectários  legais  da  condenação  sejam
calculados de acordo com as disposições acima delineadas.

É como voto.

Presidiu a sessão  o Exmº. Des. José Ricardo Porto,  Presidente
em exercício. Participaram do julgamento, além do Relator, eminente Dr. Carlos
Eduardo Leite Lisboa (Juiz convocado para substituir a Desª. Maria de Fátima
Moraes Bezerra Cavalcanti), o Exmº. Des. José Ricardo Porto e o  Dr. Tércio
Chaves de Moura (Juiz convocado para substituir o Des. Leandro dos Santos).
Presente  à  sessão  a Exmª.  Drª.  Janete  Maria  Ismael  da  Costa  Macedo,
Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 01 de
agosto de 2017.

Juiz Carlos Eduardo Leite Lisboa
RELATOR

G/09

desprovido. (AgRg no REsp 1242968/PB, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe
14/09/2015)
7
 Art. 1º-F da Lei nº 9494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/2009.
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