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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
RESTABELECIMENTO  DE  INCORPORAÇÃO  DE
GRATIFICAÇÃO  C/C  COBRANÇAS  DE
DIFERENÇA EM ATRASO.  SERVIDOR PÚBLICO
DO  MUNICÍPIO  DE  CAMPINA  GRANDE.
MOTORISTA. RECEBIMENTO DE GRATIFICAÇÃO
DE  PRODUTIVIDADE  A  MENOR.  PEDIDO  DE
MAJORAÇÃO. PREVISÃO LEGAL. LEGALIDADE.
PROVIMENTO DO APELO. 

– No que diz respeito aos servidores públicos e
seu regime jurídico, a outorga de prerrogativas a que
ocasionalmente  façam  jus,  requer  previsão  legal
específico.  Sendo  assim,  é  certo  que  a
Administração Pública deve orientar-se no princípio
da  legalidade  descrito  no  artigo  37,  caput,  da
Constituição  Federal,  norteador  de  todos  os  atos
administrativos.

– O simples fato de não haver menção expressa
a  respeito  da  incidência  da  Gratificação  de
Produtividade ser nominal ou percentual, não dá ao
Poder Público o direito  de interpretar  a  norma em
questão  da  maneira  menos  favorável  ao  seu
servidor.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, antes identificados:

ACORDA  a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, por unanimidade, PROVER o Apelo, nos termos do voto do Relator e
da certidão de julgamento de fl.97.

RELATÓRIO
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Trata-se de Apelação Cível interposta por Geraldo Ezequiel da

Silva, inconformado com a Sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de

Restabelecimento de Incorporação de Gratificação c/c Cobranças de Diferença

em  Atraso,  movida  em  face  do  Município  de  Campina  Grande,  na  qual  a

magistrada  da  1ª  Vara  da  Fazenda  Pública  de  Campina  Grande  julgou

improcedente o pedido da inicial.

Na sentença, fls.  61/67, a magistrada  a quo entendeu que a

revisão de remuneração referente a gratificação discutida nos autos, só poderá

ser estabelecida ou modificada por Lei específica editada pela Edilidade e que,

além disso, a expressão “cinquenta por cento do seu salário”, constante do art.

9º  da  Lei  2.099/90,  deve  ser  interpretada  no  sentido  de  fixar  o  valor  da

gratificação de produtividade de modo nominal em relação ao salário recebido

à época.

Nas razões da Apelação, fls. 70/82, o Apelante defende que o

Poder  Público  editou  Lei  Municipal  n°  2.099/90,  fixando  gratificação  de

produtividade no contra cheque dos motoristas do município, o percentual de

50% do  salário  de  seu  salário.  Alega  ainda,  que  um dos  seus  colegas  de

profissão recebe a gratificação de maneira correta, incidindo sobre o valor do

salário  e  não um valor  nominal  fixo,  o  que mostra  que o  Município  feriu  o

princípio da isonomia e da igualdade entre todos os servidores municipais. Por

fim, pugna pela reforma da sentença para que passe a receber o valor correto

da gratificação, bem como o pagamento da diferença da vantagem pessoal.

Não foram apresentadas contrarrazões conforme certidão de fl.

86.

A Procuradoria de Justiça, às fls. 92/93, opinou pelo provimento

do recurso de apelação.

É o relatório.

VOTO
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Exsurge dos autos que o Autor é servidor público da Edilidade

Promovida  desde  1987,  na  função  de  motorista,  e  busca  a  correção  do

benefício  da  “Gratificação  de  Produtividade”  criada  pela  Lei  Municipal  n°

2.099/90 (fls. 31/33), para o percentual de 50% (cinquenta por cento) de seu

salário, bem como o pagamento da diferença dos valores pagos a menor da

referida vantagem pessoal, no período não prescrito.

No  que  diz  respeito  aos  servidores  públicos  e  seu  regime

jurídico, a outorga de prerrogativas a que ocasionalmente façam  jus,  requer

previsão legal específica. Sendo assim, é certo que a Administração Pública

deve  orientar-se  no princípio  da  legalidade descrito  no  artigo  37,  caput,  da

Constituição Federal, norteador de todos os atos administrativos, como bem

ensina Hely Lopes Meirelles1:

"a  legalidade como princípio  de administração (CF,  art.
37, caput) significa que o administrador publico está, em
toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos
da lei  e às exigências do bem comum, e deles não se
pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido
e expor-se a responsabilidade disciplinar, civil e criminal,
conforme  o  caso.  (...)  enquanto  na  administração
particular  é  lícito  fazer  tudo  que  a  lei  não  proíbe,  na
Administração  Pública  só é permitido  fazer  o que a lei
autoriza.  A  lei  para  o  particular  significa  "pode  fazer
assim"; para o administrador público significa "deve fazer
assim".

Quanto  à  discutida  nos  autos,  a  Lei  Municipal  n°  2099/90

enuncia em seu artigo 9º:

 Art. 9º. Aos motoristas, operadores de máquinas pesadas
e mecânicos, que se encontrarem em efetivo exercício de
suas funções nos órgãos municipais, será atribuída uma
gratificação  de  produtividade  de  50%  (cinqüenta  por
cento), de seu salário.

Compulsando  o  caderno  processual,  compreendo  que  existe

nos autos as provas necessárias para que o Apelante assegure os requisitos

descritos  pela  legislação  municipal  para  recebimento  da  gratificação,  bem

como, a prova de que não a recebe em valor adequado.

1 MIEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. Malheiros Editores, 26a ed., p. 82.
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Sendo assim, existindo Lei Municipal que prevê o pagamento

da gratificação postulada, incube à Administração Pública efetuá-lo nos moldes

legais, entretanto, assim não o fez. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR
MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO  DE  RISCO  DE  VIDA.
VIGIA.  PREVISÃO  LEGAL.  LEI   N°  3.810/2000.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APLICAÇÃO DO ART.
557, 'CAPUT',  DO CPC. SEGUIMENTO NEGADO. - "O
vigia do Município de Campina Grande tem assegurada
gratificação por risco de vida, conforme dispõe o art. 9º da
Lei  Municipal  de  n.  3.692/99,  pois  o  risco  de  vida  é
inerente  a  atividade  desenvolvida.  -  Os  requisitos
previstos na lei não restaram claramente evidenciados no
ordenamento  jurídico,  de  modo  que  o  servidor  no
exercício do cargo de vigia, não pode sofrer prejuízo de
remuneração inerente ao cargo que desempenha." TJPB
- Acórdão do processo n° 00120100100229001 - Órgão (1
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  JOSÉ  DI  LORENZO
SERPA - j. Em 30/07/2012 (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO
do Processo Nº 00100241720108150011, - Não possui -,
Relator  DES  LEANDRO  DOS  SANTOS  ,  j.  em  09-04-
2015)

Destarte, é direito líquido e certo de qualquer servidor público,

ativo  ou  inativo,  receber  seus  vencimentos  pelo  exercício  do  cargo

desempenhado, nos termos do artigo 7o, X, da Carta Magna, considerando ato

abusivo e ilegal qualquer tipo de retenção ou inadimplemento injustificado.

Ademais, em processos que envolvam o pagamento de salários

ao servidor público, é ônus do Ente Público demonstrar que fez o pagamento,

pois, caso não o faça, subtende-se que não o efetuou na forma devida. Assim,

denota-se que o ônus de provar a inexistência do vínculo e o adimplemento

competia ao Município Promovido, visto ser fato extintivo do direito pleiteado.

A  lição  de  Nelson  Nery  Júnior  é  clara  ao  discorrer  que  o

Promovido não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, além

disso,  deve comprovar  suas alegações,  diante do ônus da prova dos fatos,

insculpidos no art. 333, II, do CPC/1973, verbis:

"II: 9. Ônus de provar do réu. Quando o réu se manifesta
(...)  O  réu  deve  provar  aquilo  que  afirmar  em  juízo,
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demonstrando que das alegações do autor não decorrem
as consequências que pretende."2

Ademais,  o  simples  fato  de  não  haver  menção  expressa  a

respeito  da  incidência  da  Gratificação  de  Produtividade  ser  nominal  ou

percentual,  não  dá  ao  Poder  Público  o  direito  de  interpretar  a  norma  em

questão da maneira menos favorável ao seu servidor.

No  mesmo sentido,  é  fundamental  ressaltar  a  jurisprudência

deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL  -  ORDINÁRIA  DE  CO-BRANÇA  -
GRATIFICAÇÃO  DE  FUNÇÃO  -MAJORAÇÃO  -  LEI
MUNICIPAL N° 2.099/90 - PREVISÃO - LEGALIDADE -
PROVIMEN-TO DO RECURSO. - Havendo previsão em
lei  municipal  do  paga-mento  de  gratificação  aos
servidores, deve a Edi-lidade arcar com o pagamento no
percentual  pre-visto.  -  Confrontando  prova  documental,
colacionada  por  ambos  os  litigantes,  merece  ser
considerada válida a mais recentemente produzida.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00120070312754001, 1ª Câmara Cível, Relator Miguel de
Britto Lyra Filho , j. em 01-10-2009)

Por estas razões, PROVEJO O RECURSO,  para condenar o

Município de Campina Grande ao pagamento do valor correto da gratificação

de produtividade de que o Promovente faz  jus, bem como ao pagamento da

diferença de tais valores, do período não atingido pela prescrição quinquenal.

É o voto.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos
Santos.  Participaram  do  julgamento,  além  do  Relator,  Excelentíssimo  Senhor
Desembargador  Leandro dos Santos,  os Excelentíssimos Desembargadores  Maria
de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti e José Ricardo Porto.

Presente à Sessão a representante do Ministério Público, Dra. Vasti
Cléa Marinho Costa Lopes. Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário
Moacyr Porto” do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,
31 de maio de 2016.

Desembargador LEANDRO DOS SANTOS
Relator 

2 Nelson Nery Júnior. Código de Processo Civil Comentado. 4a ed. rev. e ampl., p. 836 - São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 1999.
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