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REEXAME  NECESSÁRIO  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.
PROFESSORA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  ESTADO
DA PARAÍBA.  CONTRATAÇÃO  NULA.  VIOLAÇÃO
AO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO
AO  LEVANTAMENTO  DOS  SALÁRIOS  RETIDOS.
AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
ADIMPLEMENTO POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO
ESTADUAL.  VERBAS  DEVIDAS.  APLICAÇÃO  DO
ART. 373, II, DO CPC/2015. CORREÇÃO MONETÁRIA.
DÉBITO  JUDICIAL  DA  FAZENDA  PÚBLICA.
APLICAÇÃO  DO  ÍNDICE  DE  PREÇOS  AO
CONSUMIDOR  AMPLO  ESPECIAL  (IPCA-E).
INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS, POR SER
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MATÉRIA  DE  ORDEM  PÚBLICA.  REDUÇÃO  DOS
HONORÁRIOS.  IMPOSSIBILIDADE.  FIXAÇÃO  NO
PATAMAR MÍNIMO. DESPROVIMENTO DO APELO
E  PROVIMENTO  PARCIAL  DA  REMESSA,  PARA
ALTERAR O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.

É pacífico o entendimento neste Tribunal de Justiça de
que, em se tratando de documentos correspondentes ao
pagamento  de  servidor,  cabe  à  Edilidade  demonstrar
que houve a efetiva quitação das verbas pleiteadas ou de
que  o  funcionário  não  faz  jus  ao  direito  reclamado,
porquanto lhe pertence o ônus de trazer aos autos fato
impeditivo,  modificativo  ou  extintivo  do  direito  do
promovente.

Consoante  entendimento  do  Plenário  do  Supremo
Tribunal Federal, dado em repercussão geral (RE 705.140
– RS), são nulas as contratações sem a observância das
normas  referentes  à  indispensabilidade  da  prévia
aprovação  em  concurso  público,  não  ensejando
quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado
e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

O Plenário  do  Supremo concluiu o  julgamento do RE
870947-SE, em que se discutiam os índices de correção
monetária  e  os  juros  de  mora  a  serem  aplicados  nos
casos  de  condenações  impostas  contra  a  Fazenda
Pública,  e  decidiu  o  afastamento  da  Taxa  Referencial
como índice de correção monetária dos débitos judiciais
da  Fazenda,  mesmo  no  período  da  dívida  anterior  à
expedição do precatório, adotando, o IPCA-E.
Conforme  jurisprudência  pacificada  no  Superior
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Tribunal  de  Justiça,  a  matéria  relativa  aos  juros  e
correção monetária é de ordem pública, não implicando
em  reformatio  in  pejus a  sua  retificação,  ainda  que  de
ofício.

Mostra-se inviável o pleito de redução dos honorários
advocatícios,  quando  arbitrados  no  patamar  mínimo
previsto no § 2° do art. 85 do CPC/15.

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  negar
provimento ao Recurso Apelatório e dar provimento parcial  à  Remessa
Necessária. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Estado  da
Paraíba  e  Reexame Necessário  da sentença  de  fls.  94/96,  proferida  pelo
Juízo da Comarca de Gurinhém, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada
por Mágda Gerlane Alves Monteiro.

A sentença julgou procedente o pedido, condenando o
promovido  ao  pagamento  do  saldo  de  salário  referente  aos  meses  de
fevereiro  de  2010  a  dezembro  de  2010.  Condenou  o  demandado  ao
pagamento de  honorários  advocatícios,  à  base de 10% do valor  total  da
condenação. Aplicou juros e correção monetária de acordo com o art. 1° F
da Lei 9.494/97.

Em suas razões, fls. 99/105, o recorrente sustenta que o
contrato de trabalho da autora é nulo, ensejando apenas direito ao saldo de
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salário, o que não se enquadraria no caso em apreço, tendo em vista que o
Estado da Paraíba adimpliu todas as verbas trabalhadas.

Requer  aplicação  dos  juros  de  mora  em 0,5% a.  m.  e
correção  monetária  com  os  índices  aplicados  à  caderneta  de  poupança,
conforme estipula o art. 1° F da Lei 9.494/97.

Por fim, pugna pela redução do percentual arbitrado a
título de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões às fls. 107/110.

A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito, sem manifestação meritória, fls. 116/119.

É o relatório.

V O T O  

                                   Dr. Eduardo José de Carvalho Soares – Juiz Convocado

Extrai-se dos autos que Mágda Gerlane Alves Monteiro
ajuizou  a  presente  ação  em  face  do  Estado  da  Paraíba,  objetivando  o
pagamento do saldo de salário.

O  magistrado  primevo  julgou  procedente  o  pedido,
condenando o promovido ao pagamento do saldo de salário referente aos
meses de fevereiro de 2010 a dezembro de 2010.

É contra essa decisão que se insurge o apelante.

Pois bem.
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A autora  era  servidora  pública  do  Estado da  Paraíba,
exercendo a função de Professora de Geografia, vinculada à Secretaria de
Educação, prestando serviços na E.E.E.F.M. João Ribeiro, no Município de
Gurinhém, no período de fevereiro de 2010 a dezembro de 2010, conforme
Declaração de fl. 08.

Sendo  indiscutível  o  vínculo  da  servidora  com  a
Administração Estadual, cabe à Edilidade fazer prova de fato que impeça,
modifique ou extinga o direito firmado pela autora, nos ditames do art. 373
do Código de Processo Civil de 2015. Vejamos:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditiva, modificativa ou

extintiva do direito do autor.

É  cediço  que  o  Estado  é  detentor  do  controle  dos
documentos públicos, sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das
verbas  reclamadas  pela  demandante  que  demonstra  o  vínculo  com  a
Administração. Nesse norte, confiram-se os julgados seguintes:

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL.

VERBAS  SALARIAIS  INADIMPLIDAS.  procedência.

SUBLEVAÇÃO.  salários  retidos.  PAGAMENTO  NÃO

DEMONSTRADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. - Não tendo o

ente municipal comprovado o pagamento dos salários dos meses

de  novembro  e  dezembro  do  ano  de  2008,  tampouco  a  não

prestação dos serviços pelo servidor, deve ser mantida sentença

que  determinou  ser  efetuado  o  pagamento  dos  salários  não

adimplidos. (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº

00004861220098150281,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator
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DES FREDERICO MARTINHO DA NOBREGA COUTINHO ,  j.

em 17-05-2016) 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE

OFÍCO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA

DE  INTERESSE  DE  AGIR.  PRESENÇA  DO  BINÔMIO

NECESSIDADE  E  ADEQUAÇÃO.  IMPRESCINDIBILIDADE  DE

PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. REJEIÇÃO. (…)

MÉRITO.  SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CARGO  EM

COMISSÃO. COBRANÇA  DE  SALÁRIO  RETIDO,  FÉRIAS  E

DÉCIMO  TERCEIRO. PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO

COMPROVADA  PELO  AUTOR.  ADIMPLEMENTO  NÃO

COMPROVADO.  ÔNUS  DO  ENTE  MUNICIPAL.  ART.  333,

INCISO II, DO CPC. PROIBIÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM

CAUSA.  DESPROVIMENTO  DA APELAÇÃO  E  DA REMESSA

NECESSÁRIA. 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. - Evoca-se, neste contexto, a vedação do enriquecimento

ilícito,  princípio  basilar  do  direito  pátrio,  a  coibir  quaisquer

vantagens ou acréscimo de bens em detrimento de outrem, sem

uma justa causa, não podendo o apelante locupletar-se às custas

da  exploração  da  força  de  trabalho  humano.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00009393120138150551,  2ª

Câmara Especializada Cível, Relator DES OSWALDO TRIGUEIRO

DO VALLE FILHO , j. em 26-04-2016) 

REEXAME  NECESSÁRIO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.

PRESTADORA  DE  SERVIÇOS.  INGRESSO  MEDIANTE

CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO AO SALÁRIO RETIDO.
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AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO, POR

PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. ÔNUS QUE LHE INCUMBIA.

ART.  333,  II,  DO  CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.

JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DESTE SODALÍCIO.  FGTS.

SÚMULA  466  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA.

REPERCUSSÃO  GERAL  RECONHECIDA  E  JULGADA  PELO

SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  CONSTITUCIONALIDADE

DO  ART.  19-A  DA  LEI  Nº  8.036/90.  EXTENSÃO  AOS

CONTRATOS  NULOS.  PRECEDENTES  DESTA  CORTE  DE

JUSTIÇA.  NEGATIVA  DE  SEGUIMENTO  DO  RECURSO

OFICIAL. - É direito de todo servidor público 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. - 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. - Não logrando êxito, a

Fazenda,  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. - A despeito do reconhecimento

da nulidade do contrato de trabalho originariamente firmado com

a  administração  pública,  tem  direito  o  servidor  ao  Fundo  de

Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Precedentes desta Corte.

Reexame  Necessário  nº  0004963-94.2012.815.0371  -  (...)  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00049639420128150371,  -

Não possui -, Relator DES JOSE RICARDO PORTO , j. em 17-07-

2015) 

No  caso  dos  autos,  constato  que  a  edilidade  não  se
desincumbiu do seu ônus probatório com relação ao pagamento dos salários
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de fevereiro a dezembro de 2010.

Outrossim, mesmo considerando a nulidade do contrato
laboral,  o Supremo Tribunal Federal reconheceu, em sede de repercussão
geral, ao servidor admitido sem concurso público, o direito à percepção dos
salários retidos e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Colaciono o julgado:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.  CONTRATAÇÃO  DE

PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO.

NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO

A  EMPREGADOS:  PAGAMENTO  DE  SALDO  SALARIAL  E

LEVANTAMENTO  DE  FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO

GERAL).  INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS,  MESMO A

TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado

pelo Supremo Tribunal  Federal,  a  Constituição de  1988 reprova

severamente  as  contratações  de  pessoal  pela  Administração

Pública  sem  a  observância  das  normas  referentes  à

indispensabilidade  da  prévia  aprovação  em  concurso  público,

cominando  a  sua  nulidade  e  impondo  sanções  à  autoridade

responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados,

essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos

válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao

período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao

levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por

Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido.”

(RE 705140,  Relator(a):  Min.  TEORI ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,

julgado  em  28/08/2014,  ACÓRDÃO  ELETRÔNICO  DJe-217

DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-11-2014). 

Por  todo  o  arrazoado,  torna-se  incontestável  a
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responsabilidade do  Estado em quitar  as  verbas  devidas  à  parte  autora,
tendo em vista que não se pode devolver a força de trabalho despendida,
sob pena de enriquecimento da Administração.

Quanto  aos  juros  e  correção  monetária,  algumas
considerações devem ser feitas.

A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou
a tese de que em todas as condenações da Fazenda Pública, para fins de
atualização  monetária,  remuneração  do  capital  e  compensação  da  mora,
haveria a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices
oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança,
conforme a redação do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, alterado pelo artigo 5º da
Lei 11.960/09.

Posteriormente,  em  julgamento  de  recurso  repetitivo
concluído  em  outubro  de  2011,  o  STJ  consolidou  tal  entendimento  ao
declarar que o artigo 1º-F da Lei 9.494/97 é norma de caráter eminentemente
processual,  devendo  ser  aplicado  sem  distinção  a  todas  as  demandas
judiciais em trâmite. Entretanto, em 14 de março de 2013, o plenário do STF,
no julgamento da ADI 4.357, declarou a inconstitucionalidade  parcial por
arrastamento do artigo 5º da Lei 11.960/09.

Referida  decisão  do  Pretório  Excelso  alterou  a
jurisprudência do STJ e, em 26 de junho de 2013, a Primeira Seção decidiu
em  sede  de  recurso  repetitivo,  por  unanimidade  de  votos,  que,  nas
condenações impostas à Fazenda Pública de natureza não tributária, como a
dos presentes autos, os juros moratórios devem ser calculados com base no
índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à  caderneta  de
poupança,  segundo  artigo  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com  redação  da  Lei
11.960/09.  Já  a  correção  monetária,  por  força  da  declaração  de
inconstitucionalidade  parcial  do  artigo  5º  da  Lei  11.960/09,  deverá  ser
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calculada  com  base  no  IPCA,  índice  que  melhor  reflete  a  inflação
acumulada do período.

No dia 20 de setembro de 2017, o Plenário do Supremo
concluiu o julgamento do recurso (RE 870947-SE) em que se discutiam os
índices de correção monetária e os juros de mora a serem aplicados nos
casos de condenações impostas contra a Fazenda Pública. 

Sobre a matéria restou decidido o afastamento da Taxa
Referencial  como  índice  de  correção  monetária  dos  débitos  judiciais  da
Fazenda, mesmo no período da dívida anterior à expedição do precatório.
Ademais, o novel entendimento acompanha o anteriormente definido pelo
STF quanto à correção, adotando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E).

Os  juros  de  mora  incidentes  sobre  esses  débitos,  o
julgamento manteve o uso do índice de remuneração da poupança apenas
para débitos de natureza não tributária. Na hipótese de causas de natureza
tributária, ficou definido que deverá ser usado o mesmo índice adotado pelo
Fisco  para  corrigir  os  débitos  dos  contribuintes  a  fim  de  preservar  o
princípio da isonomia.

Importante salientar que a matéria relativa aos juros e
correção monetária é de ordem pública,  não implicando em  reformatio in
pejus a sua retificação, ainda que de ofício. Sobre o tema, vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  INTERNO  NO  RECURSO

ESPECIAL.  OBSERVÂNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA EM

SEDE  DE  REEXAME  NECESSÁRIO.  NÃO  OCORRÊNCIA DE

VIOLAÇÃO  AOS  PRINCÍPIOS  DO  NON  REFORMATIO  IN

PEJUS E DA INÉRCIA DA JURISDIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM

PÚBLICA QUE NÃO DEPENDE DE RECURSO VOLUNTÁRIO
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PARA O TRIBUNAL DE ORIGEM. 1. A correção monetária, assim

como os  juros  de  mora,  incide  sobre  o  objeto  da  condenação

judicial e não se prende a pedido feito em primeira instância ou

a recurso voluntário dirigido à Corte de origem. É matéria de

ordem  pública,  cognoscível  de  ofício  em  sede  de  reexame

necessário, máxime quando a sentença afirma a sua incidência,

mas não disciplina expressamente o modo como essa obrigação

acessória se dará no caso. 2. A explicitação do modo em que a

correção monetária deverá incidir feita em sede de reexame de

ofício  não  caracteriza  reformatio  in  pejus  contra  a  Fazenda

Pública, tampouco ofende o princípio da inércia da jurisdição. A

propósito:  AgRg  no  REsp  1.291.244/RJ,  Rel.  Min.  Benedito

Gonçalves,  Primeira  Turma,  DJe  5/3/2013;  e  AgRg  no  REsp

1.440.244/RS,  Rel.  Min.  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe

10/10/2014.  3.  Agravo  interno  não  provido.  (AgInt  no  REsp

1364982/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA

TURMA, julgado em 16/02/2017, DJe 02/03/2017)

Por  fim,  inviável  o  pleito  de  redução  dos  honorários,
uma vez que foram arbitrados no patamar mínimo previsto no § 2° do art.
85 do CPC/15.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO E DOU PROVIMENTO PARCIAL À REMESSA NECESSÁRIA,
determinando  que a correção monetária se dê pelo  Índice de Preços ao
Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 03 de abril de
2018, o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides.  Participaram do
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julgamento o Exmo. Dr. Eduardo José de Carvalho Soares (Juiz Convocado
para substituir a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - relatora), o
Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides e o Exmo. Dr. Ricardo Vital
de Almeida,  juiz  convocado para substituir  o Des.  Marcos Cavalcanti  de
Albuquerque. 

Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da
Nóbrega, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 09 de abril  de
2018.

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
         J u i z  C o n v o c a d o
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