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PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível –
Ação ordinária -  Procedência da pretensão
deduzida -  Servidor  público  municipal  –
Gratificação  por  atividade  especial  –
Pretensão  à  implantação  e  pagamento
retroativo  -  Preliminar  –  Ilegitimidade
passiva  “ad causam” aduzida pela  Câmara
Municipal – Ação que versa sobre direitos
de servidores – Ausência de personalidade
jurídica – Acolhimento – Exclusão do polo
passivo - Procedência. 

- A Câmara Municipal possui personalidade
judiciária para estar em juízo na defesa de
seus interesses institucionais.  Ocorre que,
em  situações  como  a  dos  autos,  a
legitimidade é do Município, haja vista que
a ação versa sobre direitos dos servidores
da respectiva Câmara.   

ADMINISTRATIVO –  Remessa  Oficial –
Ação ordinária -  Procedência da pretensão
deduzida -  Servidor  público  municipal  –
Gratificação  por  atividade  especial  –
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Pretensão  à  implantação  e  pagamento
retroativo – Inexistência de comprovação de
atendimento  aos  requisitos  legais  -
Vedação  ao  Poder  Judiciário  de  estender
vantagens  a  servidores  públicos  -
Incidência  da  Súmula  nº  339/STF  -
Modificação  da  sentença  primeva  –
Provimento.

− Apenas o servidor da Câmara Municipal
que  exerça  suas  atividades  “em  tempo
integral e dedicação exclusiva” faz  “jus”  ao
recebimento  da  gratificação  por  atividade
especial. Não se desincumbindo o autor do
seu ônus  de  comprovar  que preenche os
requisitos previstos em lei, a improcedência
do pedido é medida que se impõe.

-  “Não cabe ao Poder Judiciário,  que não
tem  a  função  legislativa,  aumentar
vencimentos de servidores públicos sob o
fundamento de isonomia.”  (Súmula nº 339,
STF)

V  I  S  T  O  S,  relatados  e  discutidos  os
presentes autos acima identificados de apelação cível,

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  por  votação unânime,  em dar
provimento a apelação cível e à remessa oficial, nos termos do voto do relator
e da súmula do julgamento de fl. 147.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  de  apelação  cível  interposta
pela  CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOA GRANDE, objetivando reformar a
sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Alagoa Grande,
nos  autos  da  ação  ordinária,  sob  o  nº.  003.2009.000.482-5,  ajuizada  por
GERALDO ANTÔNIO RIBEIRO, em face do Município de Alagoa Grande e
da ora apelante.  

Na  exordial  de  fls.  02/11,  sustentou  o
promovente que é servidor público efetivo da Câmara Municipal. Aduziu que
embora  possua  direito  a  perceber  uma  gratificação  de  atividade  especial
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criada  pela  Lei  Municipal  nº  855/2005,  os  promovidos  arbitrariamente  e
afrontando preceitos legais que asseguram a isonomia de vencimentos têm se
recusado a lhe pagar a dita vantagem. 

Com base nisso, requereu a implantação da
gratificação referida em seu contracheque, bem como os valores retroativos
desde novembro de 2005.   

Os promovidos apresentaram contestação,
pugnando pela improcedência da pretensão deduzida na inicial (fls. 15/22 e
24/31).  

Em  sentença  exarada  às  fls.  100/103,  a
MM. Juíza de primeiro grau julgou procedente o pedido do autora. Eis o teor
do dispositivo:

“Ante o exposto,  com apoio de art.  269, I,  do CPC, e
considerando  tudo  mais  que  dos  autos  consta,  julgo
procedente  O  PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER,
PARA  CONDENAR  A  Câmara  Municipal  de  Alagoa
Grande  a  incorporar  nos  vencimentos  de  Geraldo
Antônio Ribeiro, a gratificação GAE, instituída pela lei
municipal nº 855/2005, no valor de 50% (cinquanta por
cento)  do  seu  vencimento,  tornando definitiva  a  tutela
antecipada  acima  concedida,  e  para  condenar  o
Município  de  Alagoa  Grande  a  pagar  ao  promovente
Geraldo Antônio Ribeiro, a gratificação GAE, instituída
pela  Lei  municipal  já  mencionada,  no  valor  de  50
(cinquenta por cento) do seu vencimento desde o mês de
novembro  de  2005  até  a  sua  efetiva  implantação  no
contracheque  do  autor,  valor  a  ser  apurado  em
liquidação de sentença. 
Custas ex lege.
Honorários advocatícios fixados, com arrimo no § 4º, do
CPC,  em  10%  (dez  por  cento)  sobre  o  valor  da
condenação”. 

Nas suas razões recursais (fls. 120/128), a
apelante  suscitou  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  “ad  causam”,  sob  o
argumento de que “a Câmara Municipal de Alagoa Grande consiste em mero
órgão, não gozando, portanto, de personalidade jurídica, a qual é detida pelo
próprio  Município,  este  sim pessoa  jurídica  de  direito  público”.  No  mérito,
pugnou pelo provimento do apelo,  a fim de que seja afastada a obrigação
imposta na sentença guerreada. 

Sem contrarrazões (fl. 131).
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Instada  a  se  pronunciar,  a  Douta
Procuradoria de Justiça opinou pelo acolhimento da preliminar arguida pela
recorrente. 

É o relatório.

V O T O

I. DA APELAÇÃO CÍVEL

Como visto, o apelante suscitou, em suas
razões  recursais,  preliminar  de  ilegitimidade  passiva  “ad  causam”,  sob  o
argumento de que “a Câmara Municipal de Alagoa Grande consiste em mero
órgão, não gozando, portanto, de personalidade jurídica, a qual é detida pelo
próprio Município, este sim pessoa jurídica de direito público”. 

Razão assiste ao apelante.

De  fato,  a  Câmara  Municipal  possui
personalidade judiciária  para estar  em juízo na defesa de seus interesses
institucionais. Ocorre que, em situações como a dos autos, a legitimidade é do
Município,  haja  vista  que  a  ação  versa  sobre  direitos  dos  servidores  da
respectiva Câmara.   

Sobre  o  tema,  ensina  HELY  LOPES
MEIRELLES:

"A capacidade processual da Câmara para a defesa de
suas  prerrogativas  funcionais  é  hoje  pacificamente
reconhecida pela doutrina e pela jurisprudência. Certo é
que a Câmara não tem personalidade jurídica, mas tem
personalidade judiciária. Pessoa jurídica é o Município.
Mas nem por isso se há de negar capacidade processual,
ativa  e  passiva,  à  Edilidade  para  ingressar  em  juízo
quando  tenha  prerrogativas  ou  direitos  próprios  a
defender1".

Nesse  sentido,  o  Superior  Tribunal  de
Justiça há muito tem se posicionado: 

“ADMINISTRATIVO  E   PROCESSUAL  CIVIL.
SERVIDOR  PÚBLICO.  CÂMARA  LEGISLATIVA  DO
DISTRITO  FEDERAL.  ILEGITIMIDADE.
PERSONALIDADE  JUDICIÁRIA.  PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.

1in Direito Municipal Brasileiro, 13ª ed., Malheiros Editores, São Paulo: 2003, p. 592
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I - O Superior Tribunal de Justiça  possui jurisprudência
uniforme  no  sentido  de  que  as  câmaras  municipais
possuem personalidade judiciária, e não jurídica, o que
as permite estar em juízo tão somente na defesa de seus
interesses institucionais.
II -  Neste contexto, em se tratando de lide que envolve
direitos  estatutários  dos  servidores  da  respectiva
câmara, o legitimado é o Distrito Federal. Precedentes.
II - Agravo interno desprovido.
(AgRg  no  REsp  646.433/DF,  Rel.  Ministro  GILSON
DIPP,  QUINTA  TURMA,  julgado  em  21/09/2004,  DJ
03/11/2004, p. 240)” (grifei)

Mais:

“RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO  E
PROCESSUAL  CIVIL.  CÂMARA  MUNICIPAL.
SERVIDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
A  doutrina  e  jurisprudência  desta  Corte  são
absolutamente pacíficas em afirmarem que as Câmaras
Municipais têm apenas personalidade judiciária, e não
jurídica,  motivo  pelo  qual  podem  estar  em  juízo  na
defesa de seus interesses institucionais.
Tratando-se  de  demanda  envolvendo  servidores  da
Câmara  Municipal  de  São  Paulo,  na  qual  pleiteiam
verbas salariais, a legitimidade passiva é do respectivo
município.
Recurso provido  para afastar  a Câmara Municipal  da
relação processual, na qualidade de agente passivo.
(REsp  262.028/SP,  Rel.  Ministro  JOSÉ ARNALDO DA
FONSECA,  QUINTA TURMA,  julgado em 13/02/2001,
DJ 26/03/2001, p. 452)” (grifei)

No mesmo sentido, esta Corte de Justiça se
decidiu:

“AÇÃO  DE  COBRANÇA.  PRELIMINAR  DE
ILEGITIMIDADE  PASSIVA  AD  CAUSAM.
ACOLHIMENTO.  FALTA  DE  PERSONALIDADE
JURÍDICA DA CÃMARA MUNICIPAL PARA INTEGRAR
À  LIDE.  EXTINÇÃO  DO  PROCESSO  SEM
RESOLUÇÃO  DE  MÉRITO.  IRRESIGNAÇÃO.
REJEIÇÃO.  RECURSO  EM  CONFRONTO  COM
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO  SUPERIOR
TRIBUNAL  DE  JUSTIÇA  E  DESTA  CORTE.
APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  557,  CAPUT,  DO  CPC.
SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO
APELATÓRIO.  A  Câmara  Municipal  não  é,  de  fato,
pessoa jurídica de direito público. É apenas um órgão - o
Legislativo  -  do  Município.  É  verdade  que  construção
judicial  tem  aceitado  que  a  Câmara  Municipal  possa
usufruir, em dados momentos, da chamada personalidade
judiciária, embora apenas para a defesa de suas funções
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institucionais,  tal  como  ocorre,  por  exemplo,  com  a
Assembléia  Legislativa  ou  o  Tribunal  de  Contas.  Nas
ações  que  têm  por  objeto  decidir  encargo  de  ordem
pecuniária, a responsabilidade pela falta de pagamento
de verbas salariais de servidor recai ao ente público, vez
que  a  Câmara  Municipal  não  detém  personalidade
jurídica para permanecer no pólo processual. 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
01520110002183001,  TRIBUNAL  PLENO,  Relator
Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti , j. em 29-
08-2011)” 

Nesses  moldes,  fácil  perceber  que  o
apelante  não  deve  figurar  no  polo  passivo  da  presente  ação,  eis  que  se
tratando de demanda que envolve direitos estatutários de servidor da Câmara
Municipal, a legitimidade passiva é do respectivo Município.  

Por essa razão,  acolhe-se a preliminar de
ilegitimidade passiva ”ad causam”, para excluir da lide a Câmara Municipal. 

II. DA REMESSA OFICIAL

“Ab  initio”,  ressalvo  que  conheço  deste
processo também como reexame necessário, uma vez que, sendo ilíquida a
sentença  primeva,  faz-se  mister  a  aplicação  da  Súmula  490  do  Superior
Tribunal de Justiça, “in verbis”:

“Súmula  490:  A  dispensa  de  reexame  necessário,
quando  o  valor  da  condenação  ou  do  direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimos,
não se aplica a sentenças ilíquidas.” (Grifei).

O caso posto em desate é de fácil deslinde
e não comporta maiores divagações.

A controvérsia dos autos cinge-se em saber
se  possui  o  autor  direito  a  perceber  “Gratificação  por  Atividade  Especial”,
criada pela Lei Municipal nº 855/2005. 

“Ab initio”, urge trazer à lume o dispositivo
da citada lei  regente da espécie (art.  1º),  para, depois,  aferir  se, conforme
sustentado pelo autor, fora violado pela Edilidade promovida. Veja-se:

“Art.  1º  –  Fica  criada  a  título  de  incentivo  ou
produtividade,  Gratificação  por  Atividade  Especial
(GAE), correspondente a 50% (cinquenta por cento) dos
vencimentos  dos  servidores  da  Câmara  Municipal  de
Alagoa Grande, que vierem a desempenhar serviços em
tempo integral e dedicação exclusiva.” (grifei)
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Dá  análise  do  preceito  supratranscrito,

verifica-se  que  apenas  o  servidor  da  Câmara  Municipal  que  exerça  suas
atividades “em tempo integral e dedicação exclusiva”, faz “jus” ao recebimento
da referida gratificação.

“In  casu”,  contudo,  observa-se  dos  autos
que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar que preenche os
requisitos enumerados no supratranscrito dispositivo legal.   É que não há no
caderno processual qualquer documento que demonstre que ele exerce suas
atividades  em tempo integral  e  dedicação exclusiva,  como expressamente
exigido.

É de se ressaltar, por oportuno,  que não é
dado  ao  Poder  Judiciário,  que  não  tem  função  legislativa,  aumentar
vencimentos,  criar,  aumentar  ou  estender  vantagem a  servidores públicos,
sob o fundamento de isonomia, eis que acabaria por onerar os cofres públicos
com  uma  despesa  que  não  possui  dotação  orçamentária,  bem  como
afrontaria o princípio da separação dos poderes.  Nesse sentido, eis o teor da
Súmula nº 339 do STF: 

“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem a função
legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos
sob o fundamento de isonomia”

Em  decisão  mais  recente,  em  recurso
extraordinário  com  repercussão  geral  reconhecida,  a  Suprema  Corte
reafirmou que a referida súmula permanece atual, denotando que o “aumento
de  vencimentos  de  servidores  depende  de  Lei  e  não  pode  ser  efetuado
apenas  com  suporte  no  princípio  da  isonomia”.  O  acórdão  restou  assim
ementado:

“Recurso  extraordinário  com  repercussão  geral
reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão
de  gratificação  com  fundamento  no  princípio  da
Isonomia.  Vedação.  Enunciado  339  da  Súmula  desta
Corte.  Recurso  extraordinário  provido.
(RE  592317,  Relator(a):  Min.  GILMAR  MENDES,
Tribunal  Pleno,  julgado  em  28/08/2014,  PROCESSO
ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-
220 DIVULG 07-11-2014 PUBLIC 10-11-2014)” 

Por  fim,  é  de  se  registrar  que,  conforme
comprovou a Edilidade demandada, a gratificação em discussão fora extinta
por meio da Lei Municipal nº 970/2009 (fl. 34). Confira-se:

“Art.  1º  –  Ficam  revogados  os  efeitos  das  Leis  nº
855/2005 e  931/2008,  que,  respectivamente,  tratam da
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criação  e  incorporação  de  gratificação  por  atividade
especial (GAI) aos vencimentos e salários dos servidores
do  quadro  efetivo  da  Câmara  Municipal  de  Alagoa
Grande” 

Destarte, essa conjuntura não deixa espaço
para outro caminho senão o da improcedência do pedido em foco, devendo,
assim, ser reformado “in totum o decisum a quo”. 

D I S P O S I T I V O 

Por  tais  razões,  dá-se  provimento a
apelação cível,  para excluir a Câmara Municipal da lide, bem como  dá-se
provimento à remessa necessária, para reformar a sentença recorrida em
todos os seus termos, julgando improcedente a pretensão deduzida na inicial.

Tendo  em  vista  a  nova  solução  dada  à
demanda,  face  a inversão  da  sucumbência,  condeno  o  autor  a  pagar  as
custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil
reais), nos termos do § 4º do art. 20 do CPC,  ressalvando-se, entretanto, o
disposto no art. 12 da Lei 1.060/502. 

É como voto. 

Presidiu a Sessão o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos. Participaram do julgamento o Exmo. Des. Abraham
Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e o
Exmo. Dr. Miguel de Britto Lyra Filho (juiz convocado para substituir a Exma.
Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira).

Presente ao julgamento, a Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 03 de fevereiro de 2015.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator

2 “Art. 12. A parte beneficiada pelo isenção do pagamento das custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa
fazê-lo, sem prejuízo do sustento próprio ou da família, se dentro de cinco anos, a contar da sentença final, o
assistido não puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita.”.

8


	GAB. DES. ABRAHAM LINCOLN DA CUNHA RAMOS

