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APELAÇÃO. AÇÃO DE  OBRIGAÇÃO DE FAZER
C/C  COBRANÇAS  DE PARCELAS  EM  ATRASOS.
PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EDILIDADE.
SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. COMPROVAÇÃO DE
CONCLUSÃO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO.
RECONHECIMENTO DO ENQUADRAMENTO NA
CARREIRA  PELA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DAS  DIFERENÇAS
SALARIAIS  RETROATIVAS.  CABIMENTO.
INEXISTÊNCIA  DE  ELEMENTOS  PROBATÓRIOS
DE  OCORRÊNCIA  DE FATO  IMPEDITIVO,
MODIFICATIVO  E  EXTINTIVO  DO  DIREITO  DA
PARTE  AUTORA.  MANUTENÇÃO DO  DECISUM.
DESPROVIMENTO.

-  Havendo comprovação de conclusão do curso de
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especialização, nos moldes do art. 17, inciso II, da Lei
Municipal  nº 849/2004,  e a progressão funcional na
carreira  da  servidora,  reconhecida  pela
Administração Pública, o pagamento das diferenças
salariais retroativas é medida que se impõe.

-  A fim de desconstituir  essa presunção, caberia ao
ente municipal  produzir arcabouço probatório, com
aptidão  de  impedir,  modificar  ou  extinguir  a
pretensão  deferida,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  o  que  não  se
operou na hipótese, razão porque forçoso reconhecer
a propriedade da sentença hostilizada nesse ponto.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.

ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade, desprover o apelo.

 
Sheila  Ferreira  Leite ajuizou a  presente  Ação  de

Obrigação de Fazer c/c Cobranças de Parcelas em Atrasos, em face do Município de
Pocinhos, sob a alegação de ser servidora pública municipal, exercendo o cargo de
magistério, porquanto, faz jus à correta progressão funcional e ao percebimento das
diferenças  salariais  em  seus  vencimentos,  em  decorrência  de  equívoco  em  sua
ascensão.

 
Às  fls.  125/127,  o  Juiz  a  quo julgou  procedente  a

pretensão exordial, consignando os seguintes termos:

Ante o exposto, atento ao que mais os autos consta e
aos  princípios  de  Direito  aplicáveis  a  espécie,  com
fulcro  no  que  estabelece  o  artigo  269,  I  do  CPC,
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JULGO  PROCEDENTE  o  pleito  exordial,  para
condenar o promovido ao pagamento das diferenças
salariais  nos  vencimentos  referente  ao  cargo  de
Professor  B3  –  I,  a  partir  de  10/03/2010  até  a
implantação nas folhas de vencimentos, mês a mês,
na ordem de 20% (vinte por cento), em conformidade
com a Lei  Municipal  849/2004,  incorrendo juros de
mora  de  1%  (um  por  cento)  ao  mês  e  correção
monetária pelo INPC.
Condeno,  ainda,  a  sucumbida  ao  pagamento  das
custas processuais e honorários advocatícios, à base
de 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos
termos do art. 20, § 4º, do CPC.

Inconformado com o teor  do  édito  judicial,  o  ente
municipal manejou  APELAÇÃO,  fls.  130/137, aduzindo,  em síntese, a ausência de
comprovação do fato  constitutivo do direito  autoral,  porquanto  não há como ser
deferido o pagamento das diferenças anteriores relativas à progressão funcional.

Contrarrazões  ofertadas  pela  apelada,  fls.  142/148,
argumentando  que  caberia  à  edilidade  demonstrar  o  pagamento  regular  do
retroativo correspondente à ascensão funcional.

É o RELATÓRIO.

VOTO

Após  esse  apanhado  fático-processual,  passa-se,
agora, ao exame da sentença e das insurgências recursais.

Do  cotejo  dos  autos,  o recorrente  expõe  que  a
promovente  não  tem  direito  à  percepção  das  diferenças  correspondentes  a  sua
progressão  funcional,  haja  vista  não  ter  comprovado  o  fato  constitutivo  de  seu
direito, nos moldes do art. 333, I, do Código de Processo Civil de 1973.
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Tal  assertiva,  contudo,  não  merece  prosperar,  isso
porque há comprovação, nos autos,  de conclusão do curso de especialização com
carga horária  de 400 horas,  findo em 31/05/2007,  fl.  16,  demonstrando,  assim,  os
requisitos necessários para a percepção da gratificação de incentivo à titulação, nos
moldes  do  art.  17,  inciso  II,  da  Lei  Municipal  nº  849/2004,  bem  como  o  seu
requerimento administrativo junto à edilidade em 10/03/2010, fl. 15.

De  outra  banda,  a  própria  Administração  Pública
reconheceu  a progressão vertical da autora na carreira, inclusive constando tal fato
em sua ficha financeira, fl. 112-V, e contracheque, fl. 123, razão pela qual faz jus ao
percebimento das diferenças salariais retroativas, desde 10/03/2010, ou seja, data de
seu requerimento administrativo.

Diante  desse panorama  e a  fim  de  reverter a
condenação quanto a tais verbas, caberia ao ente municipal, por seu turno, produzir
arcabouço probatório, com aptidão de impedir, modificar ou extinguir a pretensão
deferida,  nos termos do art. 333, II, do Código de Processo Civil de 1973, então em
vigor  à  época  da  instrução  probatória,  o que,  diga-se  de  logo,  não  ocorreu,  na
hipótese.

Com  efeito,  nada  obstante tenha  a  edilidade
sustentado o  descabimento da  obrigação,  não  acostou elementos  satisfatórios
corroboradores  de sua  tese,  de sorte  que,  em consequência,  não há como,  nesta
instância,  ordenar-se  a  paralisação dos  efeitos  jurídicos  decorrentes  de fatos
constitutivos não desconstituídos.

Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, sim,
comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce para o mesmo o
ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse, vejamos:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
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em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).

Nesse sentido:

APELAÇÃO  CÍVEL  E  RECURSO  OFICIAL.
ORDINÁRIA DE COBRANÇA. TERÇO DE FÉRIAS.
DESNECESSIDADE  DE  PROVA  DO  GOZO.
PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. INCUMBÊNCIA
DO  MUNICÍPIO. ART.  333,  II,  DO  CPC.
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.
RECONHECIMENTO.  PROVIMENTO  PARCIAL
DOS  RECURSOS.  De  acordo  com  o  entendimento
atual desta corte e do STJ,  o efetivo gozo de férias
não precisa de comprovação para serem devidas. 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. […]. (TJPB; Rec. 026.2011.000322-
0/001; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
João Alves da Silva; DJPB 27/06/2013; Pág. 16).

E,

REMESSA  OFICIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO
MUNICIPAL.  TERÇO  CONSTITUCIONAL  DE
FÉRIAS, E ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO
NÃO PAGOS. DEMONSTRAÇÃO DO GOZO DAS
FÉRIAS.  DESNECESSIDADE.  PRECEDENTE  DO
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STF  EM  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM
REPERCUSSÃO  GERAL.  ÔNUS  DA  PROVA  DO
MUNICÍPIO QUANTO AO FATO IMPEDITIVO DO
DIREITO  DO  AUTOR.  INTELIGÊNCIA DO ART.
333,  II,  DO  CPC. NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ADICIONAL  POR  TEMPO  DE
SERVIÇO.  PREVISÃO  NA  LEI  ORGÂNICA
MUNICIPAL. INAPLICABILIDADE DO ESTATUTO
DO  SERVIDOR  PÚBLICO  ESTADUAL.
CONVERSÃO  EM  PECÚNIA  DA  LICENÇA-
PRÊMIO.  NECESSIDADE  DE  NORMA
REGULAMENTADORA.  DESPROVIMENTO  DA
REMESSA. Segundo decisão do pretório Excelso em
sede  de  recurso  extraordinário  em  que  foi
reconhecida repercussão geral, o pagamento do terço
constitucional  de  férias  não  depende  da
demonstração do efetivo gozo. De acordo com o art.
333, II, do CPC, ao demandado incumbe demonstrar
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do  autor.  O  pagamento  das  verbas  pleiteadas
configuraria fato extintivo do direito do autor,  mas
que  não  foi  comprovado  pelo  réu/apelante.  O
adicional  por  tempo  de  serviço  é  previsto
pormenorizadamente na Lei orgânica do município
de  Guarabira,  devendo  ser  pago  a  todos  os
servidores  municipais.  (TJPB;  ROf  018.2009.001962-
3/001; Primeira Câmara Especializada Cível; Rel. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque; DJPB 09/09/2013;
Pág. 9).

À luz dessas considerações, vê-se que a sentença bem
aplicou os fatos e sopesou o direito, não havendo motivo para reformá-la.

Ante  o  exposto,  NEGO  PROVIMENTO  À
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APELAÇÃO, para manter incólume a sentença.

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente o Dr. José Raimundo de Lima, Procurador
de Justiça, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 12 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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