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REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE
COBRANÇA.  REVISÃO  DE  APOSENTADORIA.  BENEFÍCIO
QUE NÃO ACOMPANHA A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR
DA ATIVA. ILEGALIDADE. APOSENTADORIA COM DIREITO
À PARIDADE E À INTEGRALIDADE. GED – GRATIFICAÇÃO
DE  ESTÍMULO  À  DOCÊNCIA  QUE  NÃO  ACOMPANHOU  O
MONTANTE  ADIMPLIDO  A  SERVIDOR  EM  ATIVIDADE.
RECONHECIMENTO E AJUSTE ADMINISTRATIVOS, PORÉM,
SEM  EFEITOS  RETROATIVOS.  DIREITO  AO  RECEBIMENTO
DAS  DIFERENÇAS  PRETÉRITAS.  SALUTAR  READEQUAÇÃO
DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

- Em sendo a aposentadoria da servidora pública regida pela regra
da paridade, tem aquela o direito, conforme teor do artigo 7º da EC
n.  41/2003,  a  que  seus  proventos  sejam  “revistos  na  mesma
proporção  e  na  mesma  data,  sempre  que  se  modificar  a
remuneração  dos  servidores  em  atividade,  sendo  também
estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios ou
vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade,
inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação
do cargo ou função em que se deu a aposentadoria ou que serviu
de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

- Com base na garantia oriunda da regra da paridade, tem-se pelo
inequívoco  direito  da  servidora  pública  à  complementação  dos
valores  pagos a título da Gratificação de Estímulo à Docência  –
GED  incorporada  em  seus  proventos,  na  forma  ordenada  na
sentença, máxime porque, a despeito da atualização daquela na via
administrativa, a entidade autárquica ré, apelante, não procedera
ao adimplemento das diferenças retroativas pagas a menor.

-  “[...]  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 Lei [...]”1.

-  Revelando-se  ilíquida  a  sentença  proferida  contra  a  Fazenda
Pública,  exsurge  que  os  honorários  advocatícios  devem  ser
arbitrados  somente  após  a  liquidação  do  título  judicial,  nos
precisos termos do teor do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015.

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

ACORDA a 4ª Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba,  por unanimidade, dar provimento parcial à remessa e ao apelo,  nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 133.

RELATÓRIO

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pela PBPREV
– Paraíba Previdência  contra sentença proferida pelo MM.  Juízo da 4ª Vara da Fazenda
Pública da Comarca da Capital nos autos da ação ordinária de cobrança, promovida por
Maria Lavínia de Oliveira Coelho Alcântara Muniz em face do ente público recorrente.

Na sentença  objurgada,  o  douto  magistrado,  Antônio  Carneiro  de
Paiva Júnior, julgou procedente o pedido autoral, condenando a autarquia previdenciária
ré ao pagamento, em favor da autora, das diferenças pagas a menor a título da paridade
tocante à Gratificação de Estímulo à Docência – GED incorporada em seus proventos,
respeitada a prescrição quinquenal e desconsiderado o período a partir de setembro de
2011, tudo, corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora no patamar de 0,5% ao mês.

Ademais,  condenou a  parte  vencida  ao  pagamento  de  honorários
sucumbenciais na alçada de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

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



Inconformada, a entidade demandada ofertou suas razões recursais,
pugnando pela reforma do decisum a quo e argumentando, em síntese: a efetiva e escorreita
implantação e atualização da rubrica em discussão; a ausência de valores sobejantes;  a
vedação recaída ao Poder Judiciário quanto à decisão de questões afetas ao planejamento
orçamentário; bem como a imperiosa adequação dos juros de mora e dos honorários.

Em seguida, a apelada ofertou suas contrarrazões.

Diante  da  desnecessidade  de  intervenção  do  Ministério  Público,
deixo de remeter os autos 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.

VOTO EM CONJUNTO A REMESSA E O APELO

De início, compulsando os autos e analisando a casuística em desate,
cumpre adiantar que a remessa necessária e o recurso apelatório devem ser providos em
parte, tão somente para ajustar os consectários legais e os honorários advocatícios fixados.

A esse respeito, é fundamental destacar que a controvérsia devolvida
ao crivo desta Corte transita em redor do direito da autora, servidora aposentada pelas
regras da paridade e da integralidade, ao recebimento de diferenças salariais relativas à
Gratificação de Estímulo à Docência – GED paga sem correspondência com o montante
adimplido aos servidores ativos, retroativamente à revisão realizada pelo ente em 09/2011.

À luz desse substrato e avançando ao exame do escorço constante
dos autos, exsurge que, concedida a aposentadoria pela regra da paridade, tem a servidora
o direito, segundo art. 7º da EC 41/2003, a que os proventos sejam “[…] revistos na mesma
proporção e na mesma data,  sempre que se modificar a remuneração dos servidores em
atividade, sendo também estendidos aos aposentados e pensionistas quaisquer benefícios
ou vantagens  posteriormente  concedidos  aos  servidores  em atividade,  inclusive quando
decorrentes  da  transformação  ou  reclassificação  do  cargo  ou  função  em  que  se  deu  a
aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão, na forma da lei”.

Com efeito,  trasladando-se tal  entendimento ao  caso  em deslinde,
tem-se que, ao arrepio da norma aplicável à situação da promovente, o adimplemento da
rubrica em epígrafe, incorporada em seus proventos, não correspondeu, inicialmente, ao
valor pagos aos servidores públicos em atividade, vindo, apenas em setembro de 2011, a
ser retificado tal defeito, mediante revisão realizada pela própria administração pública.

Todavia, bem apreciando o conjunto probatório, não há dúvidas de
que, mesmo corrigido o vício na via extrajudicial, percebendo a recorrida, atualmente, a
gratificação em quantia igual ao servidor ativo, ainda persiste a ilegalidade nas rubricas
pagas anteriormente àquele marco (setembro de 2011), tendo em conta que o provimento
administrativo não abrangera a quitação do saldo pago a menor, retroativamente.



Isto posto, não há dúvidas no sentido da irretocabilidade da sentença
nesse ponto, mormente porque, restando assente o direito às diferenças pretéritas, a prova
contrária constitui ônus da parte demandada, nos precisos termos 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” (TJPB, 052.20 07.000931-2/001, Rel. Juiz conv.
Rodrigo M. Silva Lima, 15/10/09). 

“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” (TJPB,
ROAC 008.2005.000410-3/001, Rel.  Juiz conv. Carlos Neves Franca
Neto – DJ 10/10/2008).

“[...] 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”  (TJPB,  051.2006.000439-0/001-  Rel.  Juiz  convocado
Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008). 

Também é apropriada a lição de Nelson Nery Júnior, 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.”2

Nesse  referido  diapasão,  em  não  tendo  restado  comprovado,  in
concreto, o pagamento das verbas retroativas discutidas e devidas à servidora promovente,
ora apelada, a manutenção do decisum a quo é medida imperativa, porquanto irretocável.

Ademais,  naquilo  que  tange  aos  consectários  legais  retro
mencionados,  urge  ressaltar  que o  STJ  firmou entendimento de  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).3

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, com relação aos honorários advocatícios, observo, por força
da  remessa  necessária,  que  deve  ser  reformada  a  decisão  neste  ponto,  eis  que em se
tratando de lide em que restou vencida a Fazenda, os honorários somente poderão ser
fixados após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC/2015,
pelo  qual,  “não  sendo  líquida  a  sentença,  a  definição  do  percentual,  nos  termos
previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado”.

Diante  das  considerações  perfilhadas,  dou  provimento  parcial  à
remessa necessária e ao apelo,  tão somente para determinar a incidência dos juros de
mora  e  correção  monetária  nos  termos  acima  denotados,  bem  assim  para  decotar  do
decisum a definição do percentual referente aos honorários de sucumbência, o qual deverá
ser  tratado  por  ocasião  da  fase  de  liquidação  do  julgado  (artigo  85,  §4º,  inciso  II,  do
CPC/2015), mantendo, nos demais fundamentos, a sentença recorrida.

É como voto.

DECISÃO

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



A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba decidiu,  por unanimidade, dar provimento parcial à remessa e ao
apelo, nos termos do voto do relator.

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

Presente ao julgamento o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador de
Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


