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REMESSA  NECESSÁRIA  E  APELAÇÃO.  DIREITO
ADMINISTRATIVO.  AÇÃO DE  COBRANÇA.  PLEITO DE
PERCEPÇÃO  DE  SALÁRIOS  INCORPORADOS  EM
ATRASO.  CONGELAMENTO  DE  GRATIFICAÇÕES  DE
GABINETE  E  DE  PLENÁRIO.  POSTERIOR  MAJORAÇÃO
POR  ATO  ADMINISTRATIVO.  AUSÊNCIA  DE
PAGAMENTO  ESPONTÂNEO.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
POLO  RÉU.  FATOS  DESCONSTITUTIVOS  DO  DIREITO
DO AUTOR. ART. 373, II,  CPC. NÃO DESINCUMBÊNCIA
DO  ONUS PROBANDI.  JUROS DE MORA E CORREÇÃO
MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

-  Havendo  prova  do  ato  administrativo  que  determinara  o
reajuste retroativo das gratificações de gabinete e de plenário
devidas  ao  autor,  por  parte  do  Presidente  da  Câmara
Municipal  a  que  se  vincula  o  autor  recorrido,  é  devida
condenação  do  Poder  Público  ao  pagamento  das  verbas
referidas,  porquanto  a  prova  do  adimplemento  espontâneo
daquelas  consiste  em  ônus  recaído  sobre  o  Poder  Público
promovido, por ocasião do art.  373, II,  do CPC. Nesse viés,
saliente-se que, consoante Jurisprudência pacífica desta Corte,
“É ônus do Município provar a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao
recebimento das verbas salariais pleiteadas. [...]”1.

-  Segundo  o  STJ,  “[...]  para  pagamento  de  verbas
remuneratórias  devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de
mora incidirão da seguinte forma: percentual de 1% (um por
cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no

1TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz conv. Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009



período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida
Provisória  2.180-35,  que  acresceu  o  art.  1º-F  à  Lei  9.497/97;
percentual  de  0,5%  ao  mês,  a  partir  da  Medida  Provisória
2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU
de  30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei
9.494/97;  juros  moratórios  calculados  com  base  no  índice
oficial de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da Lei 9.494/97,
com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a correção
monetária,  em  face  da  declaração  de  inconstitucionalidade
parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova redação ao
art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base no IPCA, a partir
da publicação da referida Lei (30/06/2009)”2.

VISTOS, relatados  e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  dar  provimento  parcial  ao  apelo  e  à  remessa  necessária,  nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a certidão de julgamento de fl. 118.

RELATÓRIO

Trata-se  de  remessa  necessária  e  de  apelação  interposta  pelo
Município de Campina Grande contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara
da Fazenda Pública  da Comarca de Campina Grande,  Exma. Juíza Andréa  Carla
Mendes  Nunes  Galdino,  nos  autos  da  ação  de  cobrança  movida  por  Afonso
Gonçalves de Sousa, ora apelado, face à Fazenda Pública Municipal, ora insurgente.

Na sentença objurgada, a magistrada a quo julgou parcialmente
procedente  a pretensão vestibular,  para o fim de condenar o polo  promovido ao
pagamento, em favor do autor, de diferenças relativas às Gratificações de Gabinete e
de Plenário,  no período entre outubro de 2006 e setembro de 2008, acrescidos de
correção monetária de 0,5% (da data das parcelas) e de juros de mora (da citação). 

Irresignada  com  o  provimento  singular  em  apreço,  o  Poder
Público promovido ofertou suas razões recursais, pugnando pela reforma do decisum,
arguindo, em suma: a impossibilidade de provimento de cargo público sem prévia
aprovação em certame; a ausência de similitude entre os institutos da estabilidade e
da  efetividade;  a  impossibilidade  de  incorporação  de  gratificação;  bem  ainda  a
inexistência de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.

2STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



Em seguida,  intimado,  o  recorrido,  apresentou contrarrazões,
manifestando-se pelo  desprovimento do apelatório  e  consequente  manutenção da
sentença, o que fizera ao rebater as razões ventiladas pelo polo ex adverso.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
os autos não foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo
169, § 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, analisando a casuística em desate,  cumpre adiantar
que o presente recurso não merece qualquer provimento, porquanto a sentença, nos
pontos questionados pela Municipalidade, afigura-se irretocável, isenta de vícios e
em estrita conformidade com a abalizada Jurisprudência pátria, notadamente do STJ.

A esse respeito, faz-se fundamental destacar que a controvérsia
ora devolvida ao crivo desta instância transita em redor do direito do autor apelado,
servidor exercente do cargo de técnico legislativo na Câmara Municipal de Campina
Grande, à percepção de diferenças resultantes do congelamento de gratificações de
plenário e de gabinete, de forma retroativa ao período anterior a 2008.

À  luz  desse  referido  substrato  e  avançando-se  à  análise  do
conjunto documental colacionado aos autos, exsurge, à evidência, o direito do autor
recorrido ao recebimento do montante em referência, notadamente por tal pleito já
ter sido reconhecido como devido, na via administrativa, pelo próprio Presidente da
Câmara Municipal de Campina Grande, conforme denotam as fls. 19 e 20.

Referendando tal entendimento, destaco a seguinte ementa:

APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  DE
SALÁRIOS INCORPORADOS EM ATRASO. SERVIDORA
PÚBLICA. GRATIFICAÇÕES DE GABINETE E PLENÁRIO.
INCORPORAÇÃO. POSTERIOR MAJORAÇÃO. DEVER DE
PAGAMENTO  DA  DATA  DO  EFETIVO  AUMENTO.
IMPERATIVIDADE.  MANUTENÇÃO  DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO. - Havendo determinação administrativa,
no  sentido  de  reajustar  as  vantagens  anteriormente
incorporadas aos vencimentos da autora, é dever da edilidade
pagar a diferença dos valores pagos a menor, nos termos da
decisão  primeva.  (TJPB  -  00068471120118150011,  4ª  Câmara
cível, Rel. Dra Maria das Graças Morais Guedes, 19-07-2012).



Com efeito,  restando  evidente  o  reconhecimento  espontâneo,
pela Fazenda Pública, do direito vindicado pelo servidor público nos presentes autos,
nos termos salientados, assim como, de outra banda, não tendo restado denotado o
efetivo cumprimento da obrigação de pagar pela autarquia ré, revela-se imperiosa a
procedência da pretensão vestibular, tal como reconhecido no decisum sub examine.

Imprescindível  asseverar,  no  concernente  ao  raciocínio  supra,
que o ônus da prova quanto à desconstituição do direito alegado pela parte autora é
do  poder  público  demandado,  por  constituir  tal  quaestio  fato  impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme do art. 373, II, do CPC. 

Adstrito ao tema, percucientes são os seguintes julgados:

“É ônus do Município provar a ocorrência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo que afaste o direito do servidor ao
recebimento  das  verbas  salariais  pleiteadas. Nas  causas  em
que for vencida a Fazenda Pública os honorários serão fixados
consoante apreciação equitativa do juiz. Assim, tendo o juízo
monocrático seguido as balizas legais, não há o que se alterar.
Estando a  matéria  pacificada  por  jurisprudência  dominante
deste Tribunal de Justiça, impõe-se a negação do seguimento
de recurso, nos termos do caput do art. 557 do CPC.”3 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  VERBAS  SALARIAIS  RETIDAS.
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  ILEGALIDADE.  DIREITO
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE.  ÔNUS  DA
PROVA  QUE  INCUMBE  À  EDILIDADE  MUNICIPAL.  1/3
DE  FÉRIAS  NÃO  GOZADAS.  PAGAMENTO  DEVIDO.
DESPROVIMENTO. - Configura-se enriquecimento ilícito a
retenção de salários por parte do Município,  sendo este ato
ilegal  e  violador  de  direito  líquido  e  certo.  -  A  edilidade
municipal é a detentora do controle dos documentos públicos,
sendo seu dever comprovar o efetivo pagamento das verbas
salariais  reclamadas,  considerando  que  ao  servidor  é
impossível fazer a prova negativa de tal fato.”4

“[...]  Haja  vista  que  a  alegação  de  pagamento  de  salário
representa fato extintivo de direito,  compete ao empregador
produzir  prova  capaz  de  elidir  a  presunção  de  veracidade
existente em favor do trabalhador.”5 

3TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz conv. Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
4TJPB, ROAC 008.2005.000410-3/001, Rel. Juiz conv. Carlos Neves Franca Neto – DJ 10/10/2008.
5TJPB  -  ACRA  Nº  051.2006.000439-0/001-  Rel.  Juiz  convocado  Arnóbio  Alves  Teodósio  –  DJ
29/02/2008.



Também é apropriada a lição de Nelson Nery Jr., para quem: 

“O ônus  da  prova  é  regra  de  juízo,  isto  é,  de  julgamento,
cabendo  ao  juiz,  quando  da  prolação  da  sentença,  proferir
julgamento contrário àquele que tinha o ônus da prova e dele
não se desincumbiu.”6

Justamente por ocasião de tal ônus processual,  bem ainda da
falta  de  demonstração dos  fatos  desconstitutivos  do direito  do autor,  nos  termos
delineados, é de rigor a manutenção da sentença nesse ponto, quanto à ordem de
pagamento  dos  valores  pleiteados  na  exordial  e  não  prescritos,  referentes  às
Gratificações de Gabinete e de Plenário, no período entre 10/2006 e 09/2008.

Nesse diapasão, salutar o destaque de que, ao arrepio da tese
insurgencial perfilhada pela Municipalidade, não está a se discutir, ora, o direito à
incorporação  de gratificação,  sequer  à  estabilidade do servidor  público  recorrido,
mas, tão somente, o cumprimento de ato administrativo válido e eficaz que, apesar
de ter referendado o pleito do autor, deixara de ser efetivado pela administração.

Ademais,  quanto  aos  consectários  legais,  ressalto  que  o  STJ
entende que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, “[...] para pagamento de
verbas remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da
seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do
Decreto-lei  2.332/87,  no  período  anterior  a  27/08/2001,  data  da  publicação  da
Medida Provisória 2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de
0,5% ao mês,  a  partir  da Medida Provisória 2.180-35/2001,  até o advento da Lei
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei
9.494/97; juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração
básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-
F  da  Lei  9.494/97,  com redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção
monetária, em face da declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei
11.960/2009, que deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base
no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009).7

Relativamente  aos  termos  de  início  dos  juros  de  mora  e  da
correção monetária, aponto que tais consectários legais devem incidir na forma acima
elencada, a contarem, respectivamente, da data do inadimplemento das verbas, isto
é, do momento em que as mesmas deveriam ter sido devidamente quitadas.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais,  tenho pela
reforma da sentença, haja vista a ausência de liquidez do provimento judicial,
impondo-se,  portanto, o teor do artigo 85, § 4º, inciso III,  do CPC, pelo qual,

6Código de Processo Comentado. Nery Jr., Nelson; Nery, Rosa Maria de Andrade.  6ª ed.  pág. 696:
7STJ, AgRg REsp 1086740/RJ, Rel. Min.ASSUSETE MAGALHÃES, 6ª TURMA, 10/12/2013, 10/02/2014.



“não  sendo  líquida  a  sentença,  a  definição  do  percentual,  nos  termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado” .

Assim,  dou provimento parcial à remessa necessária e ao
apelo, tão somente para adequar os  juros de mora e a correção monetária aos
termos  acima  delineados,  bem  assim  para  cassar  a  condenação  do  Poder
Público em honorários sucumbenciais, o que deve ser postergado ao momento
da liquidação do julgado, à luz do art. 85, § 4º, III, do CPC.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara decidiu,  por unanimidade,  dar provimento parcial
ao apelo e à remessa necessária, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo.  Des.  Frederico  Martinho  da  Nóbrega  Coutinho  e  o  Exmo.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente ao julgamento a Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes,
Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 29 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 30 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


