
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO MONOCRÁTICA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000100-56.2013.815.0211 —
1ª Vara de Itaporanga.
RELATOR :  João  Batista  Barbosa,  Juiz  Convocado  para  substituir  o  Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
APELANTE : Estado da Paraíba, representado por seu procurador Tadeu Almeida
Guedes.
APELADA : Josefa Erivânia Alves Feitosa.
ADVOGADO    : Jakeleudo Alves Barbosa (OAB/PB 11.464)

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  NECESSÁRIA.
COBRANÇA.  SERVIDOR  MUNICIPAL.  PAGAMENTO
DE  SALÁRIOS  ATRASADOS  TERÇO  DE  FÉRIAS  E
DÉCIMO  TERCEIRO  PROPORCIONAIS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EDILIDADE CAPAZ DE
IMPEDIR,  ALTERAR  OU  EXTINGUIR  O  DIREITO
PLEITEADO.  NÃO  DEMONSTRADO  O  PAGAMENTO
DAS  VERBAS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
MODIFICAÇÃO  DOS  PARÂMETROS  DE
ATUALIZAÇÃO  MONETÁRIA.  PROVIMENTO
PARCIAL.

—   “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”

Vistos etc.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado da Paraíba,
nos autos da ação de cobrança ajuizada por  Josefa Erivânia Alves Feitosa, contra a
sentença de fls. 131/136, que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o
Estado da Paraíba ao pagamento dos salários referentes aos meses de abril a agosto de
2012, descontados os valores correspondentes à contribuição previdenciária,  a serem
apurados em liquidação de sentença, acrescido de juros de mora de 0,5% ao mês a partir
da citação e  correção monetária  pelo INPC a partir  do inadimplemento.  Honorários
advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. 

O apelante, em suas razões recursais (fls. 138/143), assegura a
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ausência  de  prova  da  inadimplência  salarial,  bem como  pleiteia  a  modificação  dos
parâmetros de juros e correção monetária fixados na sentença.

Contrarrazões às fls. 146/148.

A Procuradoria  de  Justiça  emitiu  o  parecer  de  fls.  156/159,
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação de mérito.

 
   É o relatório. Decido.

A autora/apelada  afirmou  ser  servidora  pública  municipal,
exercendo o cargo de prestadora de serviços de janeiro de 2012 a 30 de agosto de 2012,
contudo não recebeu seus salários referentes aos meses de abril, maio, junho, julho e
agosto de 2012, bem como o terço de férias e o décimo terceiro salário proporcionais.

Pois bem. 

O Município não comprovou o pagamento das quantias devidas
relativas ao período pleiteado, como também não apresentou provas que impedissem,
modificassem ou extinguissem o direito da apelada de receber as mencionadas verbas
pretéritas.

Ora,  não  se  poderia  exigir  que  a  autora/apelada  apresentasse
prova do não-pagamento pelo Estado da Paraíba ou mesmo prova de que realmente
prestou serviço nos períodos pleiteados, pois é incumbência da Administração Pública
provar que remunerou seus funcionários ou que estes não laboraram.

Nesse diapasão, citem-se os seguintes arestos:

APELAÇÃO  CÍVEL.AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA
PÚBLICA  MUNICIPAL  OCUPANTE  DE  CARGO
COMISSIONADO. DIREITO À REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO  DO  ADIMPLEMENTO  POR  PARTE  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  ÔNUS  QUE  LHE  INCUMBIA.
ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANO MORAL
NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS APELOS. —  É
direito de todo servidor público perceber seu salário pelo exercício
do cargo comissionado desempenhado, nos termos do artigo 7º, X,
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. 373, II, do Código de Processo Civil. —  Não logrando êxito, a
Fazenda  Municipal,  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 – AC 0001120-
55.2012.815.0781 – Rel. Des. José Ricardo Porto – 12/03/2018)

No  que  se  refere  à  correção  monetária  e  juros  de  mora,  a
sentença determinou o pagamento dos valores devidos acrescidos de juros de mora de
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0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde
o inadimplemento.

Contudo, afirma o apelante que deveria ser fixado juros de mora
de  0,5% (meio  por  cento)  ao  mês  até  30/06/2009,  após  esta  data,  correção  e  juros
conforme o art.1º-F da Lei 9.494/97, até 25/03/2015 e, partir desta data a incidência do
IPCA-E e não INPC.

Com  efeito, assiste  razão  ao  apelante  no  que  concerne  à
modificação dos  parâmetros  utilizados na decisão recorrida,  isto  porque os  juros de
mora não correspondem a 0,5% (meio por cento) ao mês em todo o período, porquanto
houve a entrada em vigor da Lei nº 11.960/2009, que modificou o critério de atualização
monetária,  fazendo  incidir  os  índices  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à
caderneta de poupança até 25/03/2015, a partir de quando deve incidir a atualização
monetária pelo IPCA-E. 

No mesmo sentido:

REMESSA  NECESSÁRIA.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
REINTEGRAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS EXONERADOS.
EFEITOS  FINANCEIROS  RETROATIVOS.  CONDENAÇÃO  DO
MUNICÍPIO  AO  PAGAMENTO  DAS  REMUNERAÇÕES
CORRESPONDENTES AO PERÍODO EM QUE OS SERVIDORES
ESTIVERAM ILEGALMENTE AFASTADOS. PRECEDENTES DO
SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.  CORREÇÃO
MONETÁRIA.  OMISSÃO DO ÍNDICE E DO TERMO INICIAL.
APLICAÇÃO DO INPC ATÉ A NOVA REDAÇÃO DO  ART. 1º-F,
DA LEI Nº 9.494/97. ÍNDICE DA CADERNETA DE POUPANÇA.
INCONSTITUCIONALIDADE  DECLARADA  PELO  STF.
MODULAÇÃO  DOS  EFEITOS  PARA  O  DIA  25.03.2015.
UTILIZAÇÃO  DO  IPCA-E  A  PARTIR  DA  DATA  DA
MODULAÇÃO.  JUROS  DE  MORA.  OMISSÃO  DO  MARCO
INICIAL. CITAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL. (…) 2. Por força
da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
a  condenação  da  Fazenda  Pública  ao  pagamento  de  verbas
salariais deve ser corrigida desde que cada parcela passou a ser
devida,  pelo  INPC,  até  o  advento  da Lei  nº  11.960/09,  quando
incidirá o índice da caderneta de poupança até 25.03.2015, data da
modulação  dos  efeitos  daquela  decisão,  momento  em  que  será
aplicado o IPCA-E. 3. O marco inicial dos juros de mora ocorre a
partir da  citação,  nos  termos  do  art.  219,  do CPC de  1973,  cujo
correspondente  no  CPC  de  2015  é  o  art.  2.401,  porquanto  é  o
momento  em  que  o  devedor  é  constituído  em  mora.  (Reexame
Necessário  nº  0001238-30.2009.815.0201,  4ª  Câmara  Especializada
Cível  do  TJPB,  Rel.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira.  DJe
09.08.2016)

PROCESSUAL CIVIL. Remessa necessária e apelação cível. Ação de
cobrança c/c danos materiais e obrigação de fazer contra Município.
Pedido julgado procedente. Remessa conhecida de ofício. Implantação
em  contracheque  de  servidor  e  restituição  pecuniária  pretérita  de
verba.  Arguição  de  prejudicial  de  mérito  relativa  à  prescrição
quinquenal. Rejeição. Adicional por tempo de serviço, na modalidade
quinquênios. Previsão legal no art. 57 da Lei Orgânica Municipal e
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art.  75,  §  1º,  do  Estatuto  dos  Servidores  Públicos  do  Município.
Implantação do referido adicional e pagamento devidos. Manutenção
da  sentença.  Juros  moratórios  e  correção  monetária  em  face  da
fazenda Pública.  Incidência do  art.  1º-F da Lei  nº 9.494/1997, com
redação  dada  pelo  art.  5º da  Lei  nº  11.960/2009.  Observância  da
modulação dos efeitos das ADI’s 4.357 e 4.425. Remessa conhecida,
de ofício,  e  parcialmente  provida e  apelo desprovido.  Verifica-se  a
necessidade de reexame necessário pelo órgão ad quem, nos termos do
art.  496 do  Código  de  Processo  Civil  de  2015,  por  se  tratar  de
sentença que reconhece, além de obrigação de restituição pecuniária
pretérita,  a  implantação  no  contracheque  de  servidor  público  de
determinada  verba;  -  Tratando-se  de  pedido  de  pagamento  de
diferenças de adicional por tempo de serviço, que se renovam a cada
mês, a prescrição atingirá, tão somente, a pretensão ao recebimento
das prestações vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da
ação; - A Lei Orgânica do Município de Juazeirinho, datada de 5 de
abril  de  1990,  garante  aos  servidores  públicos  municipais,  em seu
artigo  57,  o  percebimento  do  adicional  por  tempo  de  serviço;  -  O
adicional por tempo de serviço, quinquênio, está previsto no art. 75, §
1º, da Lei Municipal nº 246/1997, que trata do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Juazeirinho e será devido no percentual de
5% (cinco  por  cento)  sobre  o  vencimento  do  cargo  efetivo,  sendo
devido a partir do dia imediato àquele em que o servidor completar o
tempo de serviço exigido; - Conforme decidido pelo STF nas ADIs
nºs 4.357 e 4.425, bem como no RE nº 870947, apreciado sob o
regime  de  repercussão  geral,  as  verbas  oriundas  de  relação
jurídica  não tributária,  como é  o  caso  dos  autos,  que  trata  de
numerários de natureza remuneratória, devem sofrer a incidência
de juros de mora,  a partir da citação,  mediante a aplicação do
índice da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97,  com a redação dada pela Lei  nº  11.960/09,  bem como
devem  ser  corrigidas  monetariamente,  desde  cada  pagamento
feito a menor, utilizando-se o índice do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97
até  25.03.15,  data  após  a  qual  deve  ser  aplicado  o  IPCA-E.
(Apelação nº 0001045-73.2015.815.0631, 2ª Câmara Cível do TJPB,
Rel. Luiz Silvio Ramalho Júnior. DJe 06.02.2018)

Pelo  exposto, DOU  PROVIMENTO  PARCIAL  À
APELAÇÃO E À REMESSA NECESSÁRIA, para determinar a incidência de juros
de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo
INPC do inadimplemento até o advento da Lei nº 11.960/2009 (30/06/2009), quando
incidirá o índice oficial da caderneta de poupança até 25/03/2015, momento em que
será aplicado o IPCA-E. 

P. I.

João Pessoa, 19 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado
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