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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0002720-52.2012.815.0251
ORIGEM: Juízo da 5° Vara Mista da Comarca de Patos
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
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APELADO:  Estado  da  Paraíba,  por  seu  Procurador  Eduardo  Henrique  Videres  de

Albuquerque

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA.  SALÁRIO  FAMÍLIA.
COMPROVAÇÃO  DOS  REQUISITOS.  ARTS.  174  E  SS,  LEI
COMPLEMENTAR Nº 58/2003. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
ÔNUS DO ESTADO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO
CPC.   NÃO  DESINCUMBÊNCIA  DO  ONUS  PROBANDI.
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DOS  TRIBUNAIS
PÁTRIOS.  REFORMA  DO  DECISUM.  PROVIMENTO  DO
RECURSO.

- O ônus da prova quanto ao direito alegado pela parte recorrida
é  do  Estado,  por  constituir  fato  extintivo  do  direito  do  autor,
conforme previsão do art. 373, II, CPC.

-  Considerando  que  a  autora  conseguiu  comprovar  o
preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do salário-
família,  penso  que  caberia  ao  Estado  trazer  provas  que
afastassem  o  direito  ao  recebimento  da  contraprestação
pecuniária

- O não pagamento do valor pleiteado constitui  enriquecimento
ilícito  da  administração,  sendo,  portanto,  inadmissível  que  o
promovente seja penalizado com a negativa da administração.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como
partes as acima nominadas.

ACORDA  a 4ª Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal



de Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, dar provimento recurso, nos termos
do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 118.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação manejada por Maria Goretti  da Silva Lima
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Mista da Comarca de Patos, nos
autos  da  ação  ordinária  de  cobrança  por  ela  proposta  em  face  do  Poder  Público
Estadual.

Na  sentença  objurgada,  o  douto  magistrado  a  quo julgou
improcedente  o  pedido  inicial,  por  entender  que  a  autora  não  comprovou  o
preenchimentos dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 58/2003. 

Inconformado  com  a  procedência  determinada  pelo  Juízo  de
primeiro grau, a autora ofertou sua peça recursal, alegando ser mãe de 03 (três) filhos
menores, que faz jus ao salário família, que preenche todos os requisitos necessários à
obtenção do benefício.

Assevera, ainda, que desde 2012 requereu o pagamento ao Estado
e não obteve êxito.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões devidamente apresentadas.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169, §
1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório.

VOTO

Colhe-se  dos  autos  que  a  promovente  ajuizou  a  demanda  sob
exame  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  visando  receber  o  salário-família,  por  se
enquadrar nos requisitos previstos na Lei Complementar nº 58/2003.

O  feito  teve  seu  trâmite  regular,  sobrevindo  a  decisão  que,
conforme relatado, julgou improcedente o pedido. É contra essa decisão que se insurge
a Edilidade.

Na inicial, a demandante, servidora pública Estadual desde 1988,
ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços, postula o pagamento do salário-família a
partir da data do seu requerimento, que ocorreu em 02/01/2012, em razão dos seus 03



(três) filhos menores.

Disciplina  o  artigo  7º,  XII  da  Constituição  da  República  que  o
salário-família “será pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos
termos da lei”.

O artigo 39, § 3º da Constituição da República estendeu o salário-
família aos servidores públicos, tendo o artigo 201, IV o elencado no rol de benefícios
previdenciários ligados à assistência social. 

Verifica-se  pela  literalidade  do  comando  Constitucional  que  o
referido benefício social é devido, apenas, aos trabalhadores de baixa renda, tendo o
constituinte  originário  optado  por  submeter  à  legislação  infraconstitucional  a
complementação de tal conceito jurídico indeterminado. 

Prevendo  possível  morosidade  na  feitura  da  lei  pelo  poder
legislativo Estadual ou Municipal, o artigo 13 dos atos das disposições transitórias da
emenda 20/98, criou norma de transição nos seguintes termos: 

“Art.  13  -  Até  que  lei  discipline  o  acesso  ao  salário-família  e
auxílio-reclusão  para  os  servidores,  segurados  e  seus
dependentes, esses benefícios serão concedidos apenas àqueles
que tenham renda bruta mensal  igual ou inferior  a R$ 360,00
(trezentos e sessenta reais),  que, até a publicação da lei,  serão
corrigidos  pelos  mesmos  índices  aplicados  aos  benefícios  do
regime geral da previdência social”.(grifou-se).

Verifica-se  pela  literalidade  do  comando  Constitucional  que  o
referido benefício social é devido, apenas, aos trabalhadores de baixa renda, tendo o
constituinte  originário  optado  por  submeter  à  legislação  infraconstitucional  a
complementação de tal conceito jurídico indeterminado.

Não  tendo  o  Estado  da  Paraíba  confeccionado  lei  acerca  do
benefício  sobredito,  os  valores  serão  corrigidos  utilizando-se  os  mesmos  índices
previstos aos benefícios do regime geral de previdência.

Em rápida busca pela  internet,  encontra-se que o salário-família
para o Regime Geral de Previdência Social, para o ano de 2018, serão os seguintes:

Salário Valor unitário da quota (por filho)
até R$ 877,67 R$ 45,00
de R$ 877,68 até R$ 1.319,18 R$ 31,71

Logo, diante da inércia legislativa do Estado da Paraíba, o conceito
de baixa renda aplicável ao caso é aquele que percebe, mensalmente, até a quantia de R$



1.319,18 (mil, trezentos e dezenos reais e dezoito centavos).

A Lei  Complementar  nº  58/2003,  que  dispõe  sobre  o  Regime
Jurídico dos Servidores Públicos Civil do Estado da Paraíba, prevê, em seu art. 174 e ss,
os requisitos necessários à obtenção do benefício do salário-família.

“Art. 175. O salário-família será devido ao servidor em função
dos  dependente  que lhe  estejam afetos,  compreendidos  como
tais filho menor de 14 (quatorze) anos, pessoa da mesma idade a
ele equiparado e, finalmente, inválido de qualquer idade, assim
reconhecido pela perícia médica competente.

“Art.  176.  O  salário-família  poderá  ser  requerido  a  qualquer
tempo e será devido a partir da data de entrada do requerimento
na repartição que tiver de processá-lo, devendo ser anexados ao
pedidos os seguintes documentos.
I – certidão de nascimento do filho ou tutela e, para o vaso de
inválido  maior  de  14  (quatorze)  anos,  laudo  de  invalidez  da
perícia médica do órgão previdenciário;
II – atestado de vacinação, para o menor de 7 (sete) anos;
III – comprovante de frequência à escola, a partir dos 7 (sete )
anos.”

Consoante as certidões de nascimento acostada aos autos, a autora,
à época do requerimento administrativo, possui filhos de 12, 11 e 8 anos de idade.

Há, ainda, para todos os filhos, comprovante de frequência escolar,
atestando o cumprimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício.

Quanto ao requisito de baixa renda, não há nos autos comprovante
de pagamento fornecido pelo Estado da Paraíba, o que, em princípio, inviabilizaria a
concessão do benefício.

Contudo, deve-se ter em mente que a autora é funcionária pública
efetiva do Estado,  devidamente  aprovada em concurso  público  e  ocupa o cargo de
auxiliar de serviços, o que demonstra, no mínimo, que se enquadra na faixa de baixa
renda proposto pelo Regime Geral de Previdência Social, acima explicitado.

Bastaria que o Estado da Paraíba trouxesse aos autos comprovante
de pagamento indicando que a autora percebe rendimentos superiores ao previsto para
o RGPS, para que não fosse concedido, mas não o fez, devendo arcar com o ônus de sua
inércia.

Tampouco o Estado da Paraíba efetuou qualquer pagamento desse
benefício, como pode se verificar em sua própria defesa nos autos.



Caberia, portanto, à Fazenda Pública trazer elementos probatórios
de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC),
não se desincumbindo do ônus de provar a quitação da verba pleiteada. 

O  ônus  da  prova  quanto  ao  pagamento  de  tais  valores  é  do
Município  réu,  por  constituir  fato  extintivo  do  direito  do  autor,  conforme previsão
expressa do art. 373, II, do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo
ou extintivo do direito do autor.”

Esse  é  o  mesmo  entendimento  da  jurisprudência  desta  Corte,
vejamos:

“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.”3

[...] Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa
fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir prova
capaz de elidir a presunção de veracidade existente em favor do
trabalhador.  (TJPB,  051.2006.000439-0/001,  Rel.  Arnóbio  Alves
Teodósio, 29/02/2008).

Ainda, sobre a distribuição do ônus da prova, leciona Humberto
Theodoro Júnior, que: 

“No processo civil,  onde quase sempre predomina o princípio
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse
da  parte,  assume  especial  relevância  a  questão  pertinente  ao
ônus da prova. Esse ônus consiste na conduta processual exigida
da  parte  para  que  a  verdade  dos  fatos  por  ela  arroladas  seja
admitida  pelo juiz.  Não há  um dever  de  provar,  nem à  parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um
simples ônus, de modo que o litigante assume o risco de perder a
causa  se  não  provar  os  fatos  alegados  e  do  qual  depende  a
existência do direito subjetivo que pretende resguardar através
da tutela jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato
alegado e não provado é o mesmo que fato inexistente.”4

3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
4 in Curso de Direito Processual Civil, Ed. Forense, 18ª ed., p.421.



No caso, o Estado não logrou demonstrar o pagamento do valor
pleiteado na inicial ou mesmo que a autora não faz jus ao recebimento em razão de não
se enquadrar no conceito de baixa renda, afirmando apenas que o onus probandi caberia
à autora. 

Desse modo, considerando que a autora conseguiu comprovar o
preenchimento dos requisitos necessários à obtenção do benefício de salário-família,
penso que caberia ao Estado trazer provas que afastassem o direito ao recebimento da
contraprestação  pecuniária,  já  que  a  autora  cumpriu,  satisfatoriamente,  com  a  sua
obrigação, porém, nada foi feito, o que me faz crer que merece retoque a sentença da
instância inaugural.

Outrossim,  o  não  pagamento  do  valor  pleiteado  constitui
enriquecimento  ilícito  da  administração,  sendo,  portanto,  inadmissível  que  o
promovente seja penalizado com a negativa da administração.

Confiram-se os julgados desta Corte de Justiça:

“Haja vista que a alegação de pagamento de salário representa fato
extintivo de direito, compete ao empregador produzir prova capaz de
elidir a presunção de veracidade existente em favor do trabalhador.”1 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  CARGO  EM  COMISSÃO.  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS  ATRASADOS,  13º  SALÁRIO  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO PARCIAL.   INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO.  ART.
333,  II,  DO  CPC.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS.  É  dever  do Município
efetuar  o  pagamento  dos  salários  dos  seus  servidores,  sob pena  de
enriquecimento  indevido  da  edilidade,  em detrimento  do esforço  e
trabalho dos agentes. Comprovado, em parte, o pagamento das verbas
fixadas  na  sentença,  impositiva  a  reforma  da  sentença  nos  pontos
indicados.2 

Ademais,  naquilo  que  tange  aos  consectários  legais  retro
mencionados, urge ressaltar que o STJ firmou entendimento de que, nas condenações
impostas à Fazenda Pública, “[...] para pagamento de verbas remuneratórias devidas a
servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte forma: 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

1 TJPB - ACRA Nº 051.2006.000439-0/001- Rel. Juiz convocado Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008.
2 TJPB – ROAC nº 037.2009.000476-5/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – Decisão Monocrática – 28/06/2011.



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).3

Relativamente  aos  termos  de  início  dos  juros  de  mora  e  da
correção monetária, aponto que tais consectários legais devem incidir na forma acima
elencada, a contarem, respectivamente, da data do inadimplemento das verbas, isto é,
do momento em que as mesmas deveriam ter sido devidamente quitadas.

Por  fim,  quanto  à  definição  dos  honorários  advocatícios  de
sucumbência,  tenho  pela  impossibilidade  de  sua  fixação  nesta  alçada,  em  vista  da
ausência de liquidez do provimento judicial, impondo-se, pois, o teor do artigo 85, § 4º,
III, do CPC, pelo qual, “não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos
termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Em razão de todas as considerações tecidas,  dou provimento ao
recurso apelatório, julgando procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado da
Paraíba ao pagamento integral dos valores referentes ao salário-família, a partir do dia
do requerimento administrativo, ou seja, 02/01/2012 até a data que os filhos completem
14 (quatorze) anos de idade, devidamente corrigidos nos moldes acima.

Condeno, ainda,  ao pagamento de honorários advocatícios a ser
arbitrando quando de sua liquidação, nos moldes do art. 85, §4º, CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba decidiu, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator.

Presidiu  a  sessão  o  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento o Exmo. Des. João Alves da Silva, o Exmo. Des.
Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho e o Exmo. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira.

Presente  ao  julgamento  a  Exmo.  Dr.  Amadeus  Lopes  Ferreira,
Promotor de Justiça Convocado.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal

3 STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 26 de março de 2018.

João Pessoa, 26 de março de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


