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APELAÇÃO  CÍVEL  –  AÇÃO  DE  COBRANÇA  –
IMPROCEDÊNCIA  –  SERVIDOR  MUNICIPAL  –
PROFESSOR  –  BENEFÍCIO  –  GRATIFICAÇÃO  DE
LOCOMOÇÃO  –  DIREITO  PREVIAMENTE
CONCEDIDO  –  LEI  Nº  309/2000  – FIXAÇÃO  EM
PORCENTAGEM  –  POSTERIOR  EDIÇÃO  DE
DECRETO MUNICIPAL – NORMA QUE ALTEROU A
FORMA  DE  PAGAMENTO  –  VALOR  FIXO  –
EVIDENTE  PREJUÍZO  –  DECRETO  QUE
EXTRAPOLOU  A  REGULAMENTAÇÃO  –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DO PARALELISMO
DAS  FORMAS  E  DA  HIERARQUIA  DAS  LEIS  –
NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE
DE  DECRETO  ALTERAR  A  EFICÁCIA  DO
CONTEÚDO  DE  LEI  –  PRECEDENTES  DO  STF  –
DIFERENÇA  SALARIAL  DEVIDA  – FATO
CONSTITUTIVO  DE  DIREITO  COMPROVADO  –
AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO  –  ÔNUS
DO RÉU – ART. 333. II DO CPC – JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DESTA  CORTE  DE  JUSTIÇA  E  DE
CORTE  SUPERIOR  –  PROVIMENTO  –
INTELIGÊNCIA DO ART. 557, §1º-A DO CPC. 

É vedado ao chefe do Poder Executivo expedir decreto
a  fim  de  suspender  a  eficácia  ou  os  efeitos  de  ato
normativo hierarquicamente superior,  em homenagem
ao princípio da simetria ou do paralelismo das formas,
o qual determina que devem ser adotadas as mesmas
formalidades  quanto  à  criação  e  à  extinção  utilizado
para a formação da norma. Por tal princípio, uma Lei
não  pode  ser  revogada  por  intermédio  de  Decreto,
permitindo que a Lei somente seja revogada por outra
lei, por pena de violar-se o art. 59 da CF. 

A edição do Decreto nº 1.006/2009, não regulamentou
a  Lei  nº  309/2000  que  disciplina  a  gratificação  de
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locomoção, mas sim instituiu nova forma de pagamento que
não se harmoniza com a então previamente estabelecida.
Na espécie, se a vantagem foi concedida por Lei, somente
por outra Lei da mesma ou superior hierarquia seria possível
a sua alteração ou revogação.

Nos termos da Lei Municipal, o “Professor que se deslocar à
uma  distância  superior  a  um  quilômetro  fará  jus  a  uma
Gratificação  no  valor  de  até  10%  (dez  por  cento)  dos
vencimentos básicos, por cada quilômetro de distância”. 

Revelados o  vínculo  funcional  e,  por  conseguinte,  a
prestação de serviços, devido é o pagamento da diferença
salarial.

A  comprovação  de  pagamento  dessa  verba,  constitui
obrigação primária do ente público, sob pena de configurar
enriquecimento  ilícito  do  ente  público,  em  detrimento  do
particular. 

Vistos, etc.

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Josenildo  Fernandes  da
Silva  irresignado com a sentença (fls.  32/34)  prolatada pelo  Juízo de Direito  da
Comarca de Belém que julgou improcedente a Ação de Cobrança por si proposta em
desfavor do Município de Dona Inês, por compreender que o autor não tem direito a
receber a diferença referente a gratificação de locomoção pois, “pela documentação
colacionada aos autos não corrobora com os fatos alegados na exordial,  quando
este alega que a Lei 03/2009, em seu artigo 3º, confere ao professor “um percentual
de 10%” sobre o valor dos vencimentos por cada quilômetro descolado”.

Ainda assentiu a julgadora que  “a Lei  em questão não regulamenta
valores relativos ao pagamento da gratificação, delimitando apenas os percentuais,
contudo o Decreto  1006/2009 veio a regulamentar  um valor  fixo de R$300,00 a
todos os servidores, independentemente da distância deslocada”.

Também que “o decreto lei não cria ou retira direito conferido pela Lei,
ao contrário, apenas regulamenta um valor que se harmoniza perfeitamente com o
valor de até 10% dos vencimentos dos professores determinado na Lei.”

Em suas razões, aduz a apelante que 1) a contestação apresentada é
genérica e não impugna os pontos específicos, o que enseja o decreto de revelia da
parte promovida; 2) o autor “faz jus a uma gratificação de locomoção, que segundo a
Lei Municipal 03/2000, em seu artigo 3º confere a este, o adicional de 10% sobre os
vencimentos por cada quilômetro deslocado”; 3) “em 13 de fevereiro de 2009, foi
editado o Decreto 1006, que alterou o referido adicional, estabelecendo quantia igual
para  todos  os  servidores  independentemente  da  distância  deslocada.  Quando
passou todos os servidores do Município a receber o valor relativo a R$ 300,00
(trezentos  reais);  4)  o  apelante  busca  apenas  a  cobrança  da  gratificação  de
locomoção conforme “estabelecido pela Lei Municipal, por considerar que o decreto
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do poder executivo Municipal não tem eficácia para revogar a lei. Sendo o decreto
apenas  regulamentador  e  não  pode  retirar  o  direito  conferido  por  uma  Lei
substantiva”.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  recurso,  com  a  reforma  da
sentença, para ser o pedido julgado procedente, fls. 38/41.

Intimado o apelado para apresentar contrarrazões ao recurso, quedou
inerte, fls. 45.

Parecer do Ministério Público opinando pelo desprovimento do recurso,
porquanto “inexiste ilegalidade na regulamentação trazida pelo Decreto 1006/2009,
pois  ainda  que  tenha  existido  redução  na  gratificação  percebida  pelo  autor,  o
montante global dos vencimentos foi preservado, o que é perfeitamente admissível,
fls. 51/55.

É o relatório.

DECIDO.

Conforme se depreende dos autos, o autor/apelante foi nomeado para
exercer o cargo de Professor “A” do Município de Dona Inês (fls. 09).

 
Alega que vinha recebendo a gratificação de locomoção no valor de R$

420,00 (quatrocentos e vinte reais),  com base na Lei  Municipal  nº 03,  de 20 de
março de 2000.

No entanto, a partir de fevereiro de 2009, passou a perceber a citada
gratificação em valor inferior, a saber; R$ 300,00 (trezentos reais), em virtude da
vigência do Decreto Municipal nº 1.006, de 13 de fevereiro de 2009.

Em razão do decesso no pagamento da gratificação e por entender que
“o decreto do poder executivo Municipal não tem eficácia para revogar a eficácia da
lei municipal”, é que visa, por meio do Poder Judiciário, cobrar a diferença da verba
salarial,  porquanto “como é sabido o decreto lei,  não pode criar ou retirar direito
conferido por uma lei substantiva”, fls. 03.

A norma que ensejou o pedido inicial e recursal tem por base a Lei nº
309, de 20 de março de 2000, que dispõe sobre gratificação de Produtividade para o
Magistério  Público  do  citado  Município.  Para  o  deslinde  do  caso,  é  oportuno
transcrever o dispositivo legal lastreador da pretensão:

Art.  3º.  O  Professor  que se deslocar à uma distância superior a
um quilômetro fará jus a uma Gratificação no valor de até 10%
(dez por cento) dos vencimentos básicos, por cada quilômetro de
distância.

Para o deslinde do caso é pertinente citar o Decreto Municipal nº 1.006,
de 13 de fevereiro de 2009:

[…]
Considerando o que preceitua a Lei Municipal nº 309/2000,

DECRETA:
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Art. 1º – Fixa o valor da Gratificação de Locomoção no valor de
R$300,00 para os profissionais do Magistério Público Municipal, à
partir de 1º de corrente mês”.

Da leitura e interpretação conjugada dos citados dispositivos, verifico
que: i) a Lei Municipal nº 309/2000, instituiu a gratificação de locomoção no valor de
até 10% dos vencimentos básicos, por quilômetro de distância, ao professor que se
deslocar  a  uma  distância  superior  a  um  quilômetro;  ii)  o  Decreto  Municipal  nº
1.006/2009, fixou o valor da Gratificação de Locomoção no montante de R$ 300,00
para todos os profissionais do Magistério local. 

Com efeito,  antes de enfrentar  a  matéria  fundo de direito,  alusiva  a
cobrança da gratificação é pertinente  tecer algumas considerações a respeito do
processo legislativo na elaboração das normas.

De início, esclareço que é vedado ao chefe do Poder Executivo expedir
decreto a fim de suspender a eficácia de ato normativo hierarquicamente superior,
em homenagem ao  princípio  da  simetria  ou  do  paralelismo  das  formas,  o  qual
determina que devem ser adotadas as mesmas formalidades quanto à criação e à
extinção utilizado para a formação da norma. Por tal princípio, uma Lei não pode ser
revogada por intermédio de Decreto, permitindo que a Lei somente seja revogada
por outra lei, por pena de violar-se o art. 59 da CF. 

Este é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  DECRETO
SUSPENDER A EFICÁCIA DE LEI.  PRECEDENTES. AGRAVO
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (RE 582487
AgR, Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado
em 25/09/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 09-
10-2012 PUBLIC 10-10-2012) 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.  DECRETO Nº
6.618-E,  DE  05.12.95,  DO  GOVERNADOR  DO  ESTADO  DO
ESPÍRITO SANTO. Ato pelo qual restou suspenso, pelo prazo de
120 dias,  o pagamento de acréscimos pecuniários  devidos aos
servidores estaduais, decorrentes de concessão de vantagens e
benefícios funcionais. Relevância do fundamento segundo o qual
falece  competência  ao Chefe  do Poder  Executivo  para  expedir
decreto  destinado  a  paralisar  a  eficácia  de  ato  normativo
hierarquicamente superior, como a lei. Medida cautelar deferida.
ADI 1410 MC, Relator(a):  Min. ILMAR GALVÃO, Tribunal Pleno,
julgado em 29/02/1996, DJ 01-02-2002 PP-00084 EMENT VOL-
02055-01 PP-00024) 

In  casu, deparei-me  com  duas  normas  municipais  disciplinando  a
gratificação de locomoção, sendo a primeira delas a Lei nº 309/2000 e a segunda o
Decreto nº 1.006/2009.

Na verdade, a Lei nº 309/2000 disciplinou a questão de forma objetiva e
instituiu o percentual de forma progressiva, pois a redação diz: “uma Gratificação no
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valor  de até 10% (dez por cento) dos vencimentos”;  a  importância em verificar a
distância em quilômetro percorrida e outros aspectos nela previstos.

No entanto,  se  o  Chefe  do Poder  Executivo  pretendia  regulamentar
ainda mais a questão, poderia sim, por meio de Decreto, regular outras questões
que entedia necessárias, mas não alterar o que nela fora fixado e nem retirar direito
conferido.

Contudo, o Decreto Municipal nº 1.006/2009 não veio a regimentar a
Lei, pois previu outra forma de pagamento, em valor fixo, afrontando a Lei, alterando
direitos de quem o recebia. Indiretamente, houve uma “revogação” da lei, tendo em
vista  a  incompatibilidade  entre  a  redação  dos  dispositivos  legais,  por  não  se
harmonizarem.

Se  o Chefe do Executivo  almejava  alterar a forma de pagamento da
gratificação  de  locomoção,  deveria  ter  feito  por  meio  de  outra  lei,  de  igual  ou
superior hierarquia, devidamente aprovada perante o Poder Legislativo Municipal, a
fim de atender aos princípios da legalidade, da simetria, hierarquia das normas,  e
não por decreto.

Na espécie, se a vantagem foi concedida por Lei, somente por outra Lei
seria possível a sua alteração ou revogação.  Por isso, a primeira vista, devida é a
cobrança.

Passando a análise da questão de fundo de direito e razões recursais,
verifico que o autor tem razão em parte.

A  priori,  o  apelante  ataca  a  contestação,  ao  dizer  que  é  genérica.
Desde logo,  esclareço que a contestação, apenas  de ser sucinta,  não  conduz ao
reconhecimento da revelia, porquanto detalhou a forma como a gratificação estava
sendo paga; explicitou que tinha por base a Lei 309/2000; a razão da variação dos
valores; como também o motivo pelo qual o autor não teria direito a percebê-la de
fevereiro de 2009 a dezembro de 2010.

Por  tais  justificativas,  a  pretensão  recursal  de  revelia  no  réu  não
merece acolhimento.

Quanto ao pedido de cobrança, a insurreição é pertinente.

Na  exordial  requereu  o  pagamento  “da  diferença  do  adicional  de
locomoção relativo ao período de1999 a dezembro de 2010 a razão de R$120,00”,
correspondente a 22 meses trabalhados. 

Da narrativa do pedido, visualizo que há um evidente erro material ao
nominar o ano de 1999,  pelos seguintes fundamentos: primeiro porque a Lei que
instituiu  a  gratificação  foi  editada  em  março  de  2000;  segundo  porque  diz
corresponder a 22 meses de trabalho; terceiro porque somente no ano de 2000  o
autor  foi  nomeado  para  o  cargo  de  professor;  quarto  porque  o  período
correspondente a 1999 até dezembro/2010 é superior a 22 meses. Sopesando tais
situações, de forma nítida se percebe que o pleito  corresponde a 22 meses e tem



Apelação Cível n.º 0001379-42.2011.815.0601 

como termo final em dezembro de 2010. em outros termo, corresponde a março de
2009 a dezembro de 2010 (22 meses).

Assim,  para dirimir  qualquer  dúvida,  fixo  as seguintes  premissas:  1)
todo e qualquer valor que antecedeu os cinco anos da propositura da ação foram
alcançados  pela  prescrição;  2)  o  pagamento  da  gratificação  corresponde  a  22
meses, sendo dezembro de 2010, o último mês postulado.

Com efeito,  pelos contracheques juntos aos autos,  vê-se que houve
oscilação a menor no valor da gratificação, sendo esta exatamente a insurgência da
cobrança,  conforme  manifesto  na  apelação:  “o  autor  veio  a  Juízo  cobrar  as
diferenças entre o recebido e o estabelecido pela Lei Municipal, por considerar que o
decreto do poder executivo Municipal não tem eficácia para revogar a Lei.”

 De  fato,  a  cobrança  é  devida,  porquanto  a  nova  sistemática  de
pagamento da gratificação de locomoção disciplinada por decreto alterando a forma
de pagamento, de modo que o autor passou a receber de forma equivocada a menor
é inaceitável, ainda que se saiba que não há direito adquirido a regime jurídico. 

Conforme acima frisei, a questão ora decidida é que  não poderia  o
Decreto alterar ou revogar o benefício instituído por  Lei.  Por conseguinte, tendo a
municipalidade adotado  essa  prática, deve  ser  compelida  a  pagar  a  diferença
referente  a  março  de  2009  a  dezembro  de  2010,  nos  precisos  termos  com
estabelecido  na  Lei  nº  309,  de  20  de  março  de  2000,  e  já  praticado  pela
municipalidade.

Aliás, em se tratando de ação de cobrança e da necessária prova do
pagamento, deve ser ponderada regra do artigo do Código de Processo Civil/1973
no pertinente a distribuição do ônus da prova: 

Art. 333 - 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. 

O legislador adotou método aparentemente simples de atribuição do
encargo probatório a cada uma das partes. Em princípio cabe ao autor a prova dos
fatos constitutivos de seu direito (inciso I) e ao réu a  prova dos fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do direito da parte contrária (inciso II). 

Por  fatos  constitutivos  do  direito  -  não  importando  de  qual  parte  -,
devem ser entendidos aqueles tomados como base para a afirmação de um direito
de que se imagine ela titular, e que pretenda ver reconhecido em juízo. Já quanto
aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, impõe-se maior cautela, pois não
se confundem eles com a mera negativa dos fatos aduzidos pela parte adversa.
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Diante disso, nos autos em comento,  o autor  demonstrou  o direito do
qual sustentava ser titular e que pretendia ver reconhecido em juízo1, muito embora
a municipalidade não conseguiu demonstrar a prova do pagamento. 

Conforme  disposto  no  art.  333,  II  do  CPC,  incumbia  ao  município
provar o pagamento das verbas cobradas pela  parte  autora, eis que suscitou fato
negativo de seu direito. A prova de pagamento, a teor do artigo 319 e seguintes do
Código Civil, exige quitação regular, não admitindo presunção, recaindo no devedor
o ônus de demonstrá-la, de forma efetiva e robusta.

A propósito:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  REMESSA  OFICIAL.  CONDENAÇÃO
ILÍQUIDA DA FAZENDA PÚBLICA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA
490  DO  STJ.  CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO  DO  REEXAME
NECESSÁRIO.  MÉRITO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  SALDO  DE  SALÁRIO  E
DÉCIMO  TERCEIRO.  RETENÇÃO.  ÔNUS  DA  PROVA  DA
EDILIDADE. DESINCUMBÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 333,
INCISO II DO CPC. PROVIMENTO DO APELO E DA REMESSA.
-[...]  É ônus do Ente Público produzir provas capazes de elidir
a presunção de veracidade existente em favor dos servidores
que buscam o recebimento das verbas salariais não pagas.
Restando  comprovado  o  adimplemento,  não  há  falar  em
condenação.  (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00016354620138150461, 3ª Câmara Especializada Cível, Relator
DESA. MARIA DAS GRAÇAS MORAIS GUEDES , j.  em 23-11-
2015) 

REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA.  TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE
MUNICIPAL.  ART. 333,  INCISO II,  DO CPC.  COMPROVAÇÃO
DO  ADIMPLEMENTO  DE  PARTE  DA  VERBA  REQUERIDA.
FOLHAS  DE  PAGAMENTO  ASSINADAS.  PRESUNÇÃO  DE
VERACIDADE,  LEGITIMIDADE  E  LEGALIDADE  DO  ATO  DO
ADMINISTRADOR PÚBLICO. DEMAIS PERÍODOS. AUSÊNCIA
DE  PROVAS  DO  PAGAMENTO.  PROIBIÇÃO  DO
ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA.  PRECEDENTES  DESTA
CORTE  DE  JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. [...] É ônus do município
a  produção  de  prova  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo  do  direito  dos  servidores,  em  face  à  natural  e
evidente fragilidade probatória destes. No caso em apreço, o
ente municipal comprovou o adimplemento do terço de férias
dos períodos de 2007/2008 e 2009/  2010,  não trazendo aos
autos  prova  do  efetivo  pagamento  dos  demais  interstícios
questionados,  deixando  de  colacionar  qualquer  documento
capaz de infirmar a alegação de inadimplência sustentada na
peça de ingresso, não se desincumbindo de demonstrar, de
forma idônea, o fato impeditivo do direito da autora.  […]  A

1RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. ART.333 DO CPC. ÔNUS DA PROVA. NÃO-
OCORRÊNCIA. DISSÍDIO PRETORIANO. SÚMULA N. 83/STJ.
1.  Cabe aos autores  o  ônus da  prova  do  fato  constitutivo  do  direito  e  compete  à  ré  constituir  prova  dos  fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito reclamado.[...] ”
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vedação do enriquecimento ilícito se constitui em princípio basilar
do direito pátrio,  a coibir  quaisquer vantagens ou acréscimo de
bens  em  detrimento  de  outrem,  sem  uma  justa  causa,  não
podendo o promovido locupletar-se as custas da exploração da
força  de  trabalho  humano.  (TJPB;  Ap-RN  0000939-
62.2012.815.0261;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Oswaldo Trigueiro  do Valle  Filho;  DJPB 07/07/2015;  Pág.
14)  

Na espécie, a parte autora comprovou o vínculo empregatício e afirmou
não ter recebido o pagamento das verbas salariais descritas na exordial. Por seu
turno, a parte adversa não conseguiu provar a devida quitação, o que ensejou o
julgamento favorável ao servidor, compelindo a municipalidade no pagamento das
respectivas verbas.

Ademais,  não  tenho como  plausíveis os argumentos do município na
contestação, visto que foram insuficientes para fragilizar as alegações do autor, por
carecer prova do pagamento das verbas.

Com estas considerações, aciono o dispositivo constante no art. 557, §
1º-A do CPC e, dou provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença e,
por conseguinte,  julgar procedente o pedido para  condenar o Município de  Dona
Inês  a pagar  a diferença alusiva  à Gratificação de Locomoção com base na Lei
309/2000, correspondente ao período de março de 2009 a dezembro de 2010, eis
que não alcançados pela prescrição.

Juros moratórios e correção monetária com base no artigo 1º-F da Lei º
9.494/972, nos moldes do que fora determinado pelo STF no julgamento conjunto
das ADIs 4.357 E 4.425, bem como pela decisão do Ministro Luiz Fux, exarada na
RECLAMAÇÃO 16.705, datada de 28 de novembro de 2014, ao determinar que: “os
pagamentos  devidos  pela  Fazenda  Pública  sejam  efetuados  respeitada  a
sistemática anterior à declaração de inconstitucionalidade nas referidas ações, até
que sejam modulados seus efeitos”.

Para a parte vencida, fixo  o pagamento dos honorários advocatícios
15% sobre o valor da condenação, com base no art. 20 do CPC. Sem custas, com
base no art. 29 da Lei de Custas.

P. I. 

João Pessoa, 24 de maio de 2016.

Des.ª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
                           RELATORA

g/04

2Art. 1º-F  “Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização
monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. (Redação dada pela Lei nº 11.960, de
2009)


