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Acórdão
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001032-64.2015.815.0311 – Princesa Isabel
RELATORA : Desª. Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
APELANTE : Ivonete Paiva Loreiro
ADVOGADO : Damião Guimarães Leite (OAB/PB 13.293)
APELADO : Município de Tavares
ADVOGADO : Manoel Arnóbio de Sousa (OAB/PB 10.857)

APELAÇÃO  –  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – QUIN-
QUÊNIO –– PAGAMENTO RETROATIVO – PERÍODO DE-
VIDO  NÃO  DEMONSTRADO  -   NÃO  COMPROVAÇÃO
DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DA AUTORA
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL –  ACERTO NA
ORIGEM – DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

Embora  a  apelante  tenha  comprovado  a  condição  de
servidora pública efetiva e tenha admitido a implantação  de
quinquênio pela Fazenda Pública, não demonstrou o período
a que faria  jus ao pagamento retroativo nem tampouco a
omissão da  Edilidade em proceder  ao enquadramento  no
respectivo  nível  funcional,  após  os  cinco  anos  de  efetivo
exercício.

Simples  alegações  genéricas  acerca  da  ausência  de
pagamento  retroativo  dos  adicionais  atribuída  à  Fazenda
Pública não afasta o ônus da apelante de comprovação dos
fatos constitutivos de seu direito.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Pa-
raíba, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO APELO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Ivonete Paiva Loreiro,
buscando desconstituir a sentença de fls. 16/17, que julgou improcedente o pe-
dido formulado na Ação de Cobrança ajuizada em face do Município de Tava-
res, sob o fundamento de que “a parte autora não se desincumbiu de compro-
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var os fatos constitutivos de seu direito, descumprindo o teor do art. 373, I do
NCPC”.

Irresignada, apela a vencida,  fls. 20/21v. aduzindo, em suma,
que “em que pese a apelante ter direito ao recebimento do correspondente a
5% (cinco por cento) do seu salário, o apelado não vem procedendo com o pa-
gamento de maneira correta, gerando prejuízos financeiros, conforme compro-
vam as cópias dos contracheques em anexos”.

Continua em sua narrativa, afirmando fazer jus ao recebimento
das verbas vencidas e não pagas relativas aos quinquenios, correspondentes
ao período retroativo do dia em que teria direito ao recebimento de 5% (cinco
por cento). Além disso, alega que o Município apelado não promoveu a sua as-
censão ao respectivo nível, quando atingiu os cinco anos de efetivo exercício.
Por fim, pugna pelo provimento do recurso e modificação da sentença vergas-
tada.

Contrarrazões apresentadas às fls.  23/27, pugnando pela ma-
nutenção da sentença.

A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 33/39).

VOTO

A tese recursal não enseja acolhimento.

Analisando  o  caderno  processual,  observo  que  a
autora/apelante ingressou no serviço público no dia 16/02/1998, momento em
que passou a exercer a função de professora, junto ao Município de Tavares.

Na exordial, aduz a apelante “tendo em vista de que realmente
tinha direito à retificação dos quinquênios, o promovido recentemente procedeu
com a correção pelo que no presente momento encontra-se pagando de forma
correta,  ficando,  no  entanto,  o  retroativo  dos  meses  em que  não  houve  o
pagamento de forma correta”

Postula,  ao  final,   que  “seja  o  promovido  condenado  ao
pagamento  do  retroativo  referente  ao  quinquênio  do  promovente  que  se
encontra em atraso em valor ainda a ser apurado em liquidação de sentença,
com as devidas correções”.

Nos termos postos nos autos, a sentença deve ser mantida
integralmente

Isso porque, embora a apelante tenha comprovado a condição
de servidora pública efetiva e tenha admitido a implantação de quinquênio pela
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Fazenda Pública;  não demonstrou o período a que faria  jus ao pagamento
retroativo  nem  tampouco  a  omissão  da  Edilidade  em  proceder  ao
enquadramento no respectivo nível funcional, após os cinco anos de efetivo
exercício.

Diversamente  do  alegado  pela  apelante,  deveria  ter
colacionado ficha financeira ou outros documentos capazes de demonstrar a
contento quando se iniciou o direito ao recebimento dos valores retroativos e,
ainda,  o  direito  ao  enquadramento  nos  percentuais  dos  quinquênios
estipulados pela Lei Orgânica do Município de Tavares. 

Em vista disso, simples alegações genéricas acerca da ausência
de pagamento retroativo dos adicionais atribuída à Fazenda Pública não afasta
o ônus da apelante de comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Ressalte-se, outrossim, que mesmo regularmente intimada para
audiência  e  para  produzir  provas,  manteve-se  inerte  nas  duas  situações,
evidenciando, desse modo, a preclusão de seu direito probatório.

Em hipóteses desse jaez, colaciono precedentes deste Tribunal:

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  C/C
COBRANÇA.  PRETENSÃO  DE  IMPLANTAÇÃO  DE
VANTAGENS  E  PERCEBIMENTO  DE  PARCELAS
RETROATIVAS.  IMPROCEDÊNCIA.  INSURGÊNCIA.
PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO.  INTIMAÇÃO  PARA
ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS A SEREM PRODUZIDAS.
INÉRCIA DA PARTE.  PRECLUSÃO.  DESNECESSIDADE
DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.  PRECEDENTES  DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MÉRITO. AUSÊNCIA
DE  COMPROVAÇÃO  DO  DIREITO  ALEGADO.  FATO
CONSTITUTIVO.  ÔNUS  DA  PARTE  AUTORA.
INTELIGÊNCIA DO ART.  373,  I,  DO NOVO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.  -  É  permitido  ao  julgador,  após  a
formação do seu convencimento, proceder com o imediato
julgamento do processo, sem que tal proceder implique em
cerceamento do direito de defesa, quando a parte, intimada
para especificar as provas que pretendia produzir, mantém-
se silente,  situação em que se opera a preclusão de seu
direito  à  produção  de  prova.  -  Em  não  tendo  o  autor
acostado  documentos  hábeis  a  comprovar  os  fatos
constitutivos  do  direito  alegado,  ônus  que  lhe  cabia,  nos
termos do art.  373,  I,  do Novo Código de Processo Civil,
forçoso reconhecer a propriedade da sentença hostilizada, a
qual  julgou  improcedentes  as  pretensões  declinadas  na
inicial, desprovendo-se o recurso interposto.
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
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00004038520158150151,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  FREDERICO  MARTINHO  DA  NÓBREGA
COUTINHO , j. em 25-04-2017)

 

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
GRATIFICAÇÃO. REIMPLANTAÇÃO E PAGAMENTO DOS
VALORES  RETROATIVOS.  IMPROCEDÊNCIA.  LEI
MUNICIPAL. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. ÔNUS
DA  PROVA.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO.
DESPROVIMENTO DO APELO. O Código de Processo Civil
de  1973,  em seu  art.  333,  I1,  impunha ao autor  o  dever
processual de provar o fato constitutivo do seu direito, sob
pena  de  improcedência  do  pedido  (TJPB  -
ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00031125420118150371,  4ª  Câmara  Especializada  Cível,
Relator  DES.  ROMERO  MARCELO  DA  FONSECA
OLIVEIRA , j. em 22-11-2016)

Feitas tais ilações, considerando que as alegações da recorrente
não são suficientes para infirmar o posicionamento firmado pelo magistrado a
quo,   ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo
Civil,  a manutenção integral da sentença de improcedência é medida que se
impõe.

Em tempo, registro ser a hipótese de incidência do § 11.º do art.
85 do CPC1, o qual prevê a majoração da verba honorária em grau de recurso.

No caso dos autos, verifico que o magistrado fixou os honorários
advocatícios no importe de R$ 500,00(quinhentos reais) com ressalva da sus-
pensão da exigibilidade face à concessão da gratuidade processual (fl. 17).

Logo, à luz do codex processual,  impõe-se a majoração da verba
honorária para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do § 11.º
do art. 85 do CPC, com a ressalva do § 3.º do inciso IX do art. 982 do citado di-

1§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional

realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no 
cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabele-

cidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento. 

2Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. IX  -  [...]§

3o Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações  decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob  condição  suspensiva  de
exigibilidade e  somente  poderão ser  executadas  se,  nos 5  (cinco)  anos  subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou,  o credor  demonstrar  que deixou de existir  a  situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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ploma.
Com estas considerações,  DESPROVEJO O RECURSO, man-

tendo integralmente a sentença, impondo a majoração dos honorários advo-
catícios para o montante de R$ 700,00 (setecentos reais), na forma do § 11.º
do art. 85 do CPC, com a ressalva do § 3.º do inciso IX do art. 983 do citado di-
ploma.

É como voto.

Presidiu a sessão o Exmº. Des. Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento,  além da Relatora,  eminente  Desª.  Maria  de  Fátima Moraes
Bezerra Cavalcanti, o  Des. José Ricardo Porto e o Des. Leandro dos Santos.
Presente à sessão a Exmª. Drª. Vasti Cléa Marinho Costa Lopes, Procuradora
de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Primeira  Câmara  Cível  “Desembargador
Mário Moacyr Porto” do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em 20 de
março de 2018.

Desa Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti
            RELATORA

G/03

3Art. 98.  A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as
despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. IX  -  [...]§

3o Vencido  o  beneficiário,  as  obrigações  decorrentes  de  sua  sucumbência  ficarão  sob  condição  suspensiva  de
exigibilidade e  somente  poderão ser  executadas  se,  nos 5  (cinco)  anos  subsequentes ao trânsito em julgado da
decisão que as certificou,  o credor  demonstrar  que deixou de existir  a  situação de insuficiência de recursos que
justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.
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