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REMESSA  NECESSÁRIA  -  AÇÃO  DE  COBRANÇA  -
PROCEDÊNCIA  –  SERVIDOR  PÚBLICO  –  AGENTE
PENITENCIÁRIO - DIFERENÇA SALARIAL -   SÚMULA 378
STJ  -  SEGUIMENTO  NEGADO  AO  RECURSO  EM
CONFRONTO  COM  JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE  DO
RESPECTIVO  TRIBUNAL  -  INTELIGÊNCIA DO  ART.  557,
CAPUT DO CPC/73. 

Em se tratando de ação de cobrança, compete ao autor provar
a existência da relação jurídica; se o devedor alega ter pago a
dívida cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato
extintivo  do  direito  perseguido”1.  Restando  demonstrado  o
vínculo  e  inexistindo  provas  desse  pagamento,  deve  o
promovido  ser  compelido  ao  adimplemento  das  verbas
salariais cobradas. 

Vistos, etc.

Trata-se de Remessa Necessária proveniente do  Juízo da 4ª Vara da
Comarca  de  Sousa-PB cuja  sentença  (fls.  109/109v)  proferida  pela  Juízo  de  Direito
daquela Comarca, julgou procedente a  Ação de Cobrança ajuizada por  João Leandro
Bezerra e outros,  para condenar o Estado da Paraíba ao pagamento das diferenças
remuneratórias devidas, calculadas a partir da diferença entre a remuneração básica dos
agentes  penitenciários  efetivos  fixada  em  lei  e  a  remunerção  básica  paga  aos
promoventes (“pro tempor”), limitadas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.
Os valores deverão ser acresidos de mora pro rata no percentual aplicável a caderneta de
poupança e atualização monetária pelo INPC, desde a citação (ADI 4425), tudo a ser
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 TJPB –  1ª  Câmara  Cível  –  Ap.  Cível  nº  2002.009695-4  -  Relator  -  Des.  Antônio  de  Pádua  Lima
Montenegro – J: 04/11/2002.



apurado em sede de liquidação de sentença. 
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Decorreu  o  prazo  para  interposição  do  recurso  voluntário,  conforme
certidão de fl. 112.

No parecer de fls. 119/120, a douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
prosseguimento  do feito sem manifestação  de mérito.

É o relatório.

Decido:

O decisum vergastado não merece qualquer retoque.
 

Como  visto,  a  sentença  primeva  condenou  o  Estado da  Paraíba  ao
pagamento das diferenças remuneratórias devidas, calculadas a partir da diferença entre
a remuneração básica dos agentes penitenciários efetivos fixada em lei e a remunerção
básica  paga  aos  promoventes  (“pro  tempor”),  limitadas  aos  cinco  anos  anteriores  ao
ajuizamento da ação.

Em sua  decisão  de  1º  grau,  o  Magistrado  considerou  que  o  servidor
público, qualquer que seja a natureza de seu vínculo estatutário (efetivo, comissionado ou
temporário por excepcional interesse púlbico), com exercício funcional desviado, faz jus a
diferença remuneratória decorrente desta situação irregular.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento deste tema
através da súmula 378: “Reconhecido o desvio de função,o servidor faz jus às diferenças
salarias decorrentes. “

Conforme  entendimento  difundido  na  jurisprudência  pátria,  “em  se
tratando de ação de cobrança,  compete ao autor provar a existência da relação
jurídica e a titularidade do crédito reclamado; se o devedor alega ter pago a dívida
cobrada, deve provar o alegado, por se tratar de fato extintivo do direito perseguido
(art. 333, II, CPC).”2 (Grifou-se).

Assim,  considerando-se  que,  in  casu,  os  autores  comprovaram  seus
vínculos com o promovido – através dos contracheques e/ou portarias, fls. 06/92, caberia
a este demonstrar, efetivamente, que pagou as diferenças das verbas salariais em que
fora condenado. 

Como não o fez, nem também comprovou ter pago as verbas declinadas
na sentença, deve ser acolhida a tese de inadimplência exposta pelo promovente, a teor
do que dispõe o art. 333, II, do CPC, já que não foram apresentados fatos impeditivos,
modificativos ou extintivos do seu direito:
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Art. 333. O ônus da prova incumbe:
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Esse é o entendimento proclamado neste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. Servidor público
municipal.  Salários  e  gratificação  natalina.  Falta  de
pagamento.  Presunção  de  veracidade  não  elidida  pela
Municipalidade.  Verbas  devidas.  Desprovimento do apelo.
Manutenção  da  sentença.  Haja  vista  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.3

COBRANÇA.  Servidor  Público.  Verbas  Remuneratórias.
Presunção  de  Veracidade.  Inversão  do  Ônus  Probandi.
Ausência  de  Prova.  Procedência.  Apelação  Cível.
Prescrição Bienal. Inocorrência.
Constitui  ônus  do  réu  provar  a  existência  de  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito  do autor,  de acordo com o
estabelecido  no  artigo  333,  inciso  II,  do  Código  de  Processo
Civil.4

Portanto,  não tendo a  edilidade comprovado o  pagamento  das verbas
salariais em que fora condenado, deve ser compelida a fazê-lo, conforme decidido pela
magistrada sentenciante.

Esclareço,  inclusive,  que,  por  estar  a  remessa  em  confronto  com  a
jurisprudência  dominante  deste  Egrégio  Tribunal,  é  de  ser  negado  seguimento,
monocraticamente, nos termos do art. 557 do CPC:

Art.  557.  O  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  improcedente,
prejudicado  ou  em  confronto com  súmula  ou  com
jurisprudência  dominante  do respectivo  tribunal, do
Supremo Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior.
(Grifei).

3  TJPB – 1ª  Câmara  Cível  –  Ap.  Cível  019.2005.000306-0/001  –  Relator:  Des.  Manoel  Soares
Monteiro - J: 20/7/2006.

4  TJPB – 4ª Câmara Cível – Ap. Cível 063.2005.000051-0/001 – Relator: Des. Antônio de Pádua
Lima Montenegro - J: 28/3/2006.
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Logo, prescinde-se da remessa do recurso ao órgão fracionário.

Frente ao exposto,  nego seguimento à remessa necessária, por estar
em confronto com jurisprudência dominante do STJ e deste Tribunal, conforme determina
o art. 557, caput, do CPC.

Publique-se. Intime-se.

João Pessoa,  13 de junho de 2016.

  Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
      Relatora
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