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APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
DIFERENÇAS  SALARIAIS.  POLÍCIA  MILITAR.
PROMOÇÃO  RETROATIVA  A  NOVEMBRO  DE  2007.
REAJUSTE DOS VENCIMENTOS A PARTIR DE MAIO DE
2008.  AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
RELATIVO ÀS DIFERENÇAS DEVIDAS.  ART.  373,  II,  DO
CPC.  ÔNUS  DO  ESTADO.  JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DO  TJPB.  HONORÁRIOS  EM  FAVOR  DA
PARTE  AUTORA.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROVIMENTO DO APELO.

- Tendo a promoção do promovente, de soldado recruta (PM-1)
a  soldado  engajado  (PM-2)  sido  retroativa  a  novembro  de
2007, e o reajuste dos vencimentos se dado apenas a partir de
maio de 2008, e não tendo o Estado se desincumbido do ônus
previsto  no  art.  373,  II,  do  CPC,  é  de  ser  garantido  o
pagamento  das  diferenças  salariais  que  lhe  eram  devidas,
observada a prescrição quinquenal.

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  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento juntada à fl. 54.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação proposta  por Antonio Cristovão Santana
Araújo, nos autos da ação de cobrança ajuizada em desfavor do Estado da Paraíba.



Na sentença objurgada, o magistrado a quo julgou improcedente
a  ação,  sob o  fundamento de  que o  promovente  não comprovou que exerceu as
funções  de  soldado  engajado,  condenando  o  mesmo  em  custas  e  honorários
advocatícios à base de 10% sobre o valor da causa, suspensos em razão da gratuidade
judiciária deferida. 

Inconformado, recorre o promovente, alegando, em suma, que
após  o  Curso  de  Formação  de  Soldados  passou  ao  posto  de  PM-02,  entretanto,
mesmo tendo concluído o curso em novembro de 2007, somente veio a receber a
remuneração correspondente ao posto de soldado engajado em maio de 2008.

Afirma que anexou aos autos documentos que demonstram a
conclusão  do  curso  respectivo  e  contracheques  comprovam o  não  pagamento  do
valor correspondente.

Nestes  termos,  pugna  pelo  provimento  do  apelo,  com  a
condenação do demandado em honorários de sucumbência.

Sem 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.

Compulsando-se os autos, verifica-se que o autor promoveu a
presente ação visando ao recebimento de diferenças salariais, uma vez que, em 14 de
maio de 2008, foi promovido de soldado recruta (PM-1) para engajado (PM-2), sendo
a promoção retroativa a 19 de novembro de 2007, não tendo, contudo, recebido as
diferenças de salário que lhe eram devidas em razão da promoção.

Com  efeito,  de  fato,  da  análise  dos  autos,  verifica-se  que,  o
promovente concluiu o Curso de Formação de Soldados – CFSd/PM no dia 19 de
novembro de 2007, assim como se observa à fl. 14, todavia referida promoção não
fora  incluída  em  seus  vencimentos,  assim  como  comprova  os  contracheques
anexados às fls. 09/13.

Por outro lado, ressalto que o próprio ato já esclarece que sua
promoção deve ser contada à partir de setembro/2007, mesmo sendo sua publicação
realizada apenas em 14 de maio de 2008 (fl. 38), não tendo o Estado comprovado o
devido repasse ao recorrente. 



A propósito,  o  Estado  da  Paraíba,  ao  contestar,  nem  sequer
alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, limitando-se a
aventar  a  preliminar de  inépcia  da  inicial,  carência  de  ação e  de  prescrição,  não
tendo, portanto, se desincumbido do ônus estabelecido no art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[…].
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.”

Esse é o mesmo entendimento da jurisprudência 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.”3

“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.”1 

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO OFICIAL.  AÇÃO ORDINÁRIA
DE  COBRANÇA.  CARGO  EM  COMISSÃO.  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS  ATRASADOS,  13º  SALÁRIO  E  TERÇO
CONSTITUCIONAL  DE  FÉRIAS.  COMPROVAÇÃO  DE
PAGAMENTO PARCIAL.  INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART.
333,  II,  DO  CPC.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  §1º-A,  CPC.
PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS. É dever do Município
efetuar o pagamento dos salários dos seus servidores, sob pena de
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento do esforço e
trabalho  dos  agentes.  Comprovado,  em  parte,  o  pagamento  das
verbas fixadas na sentença,  impositiva a reforma da sentença nos
pontos indicados.2 

Nestes termos, deve ser reformada a sentença, para reconhecer
como devido o recebimento pelo promovente das diferenças de salário a que fazia jus
o  promovente  desde  a  data  de  sua  promoção  para  Soldado  Engajado  PM-2,
observada a prescrição quinquenal.

Por  fim,  reverto  em  favor  do  promovente  a  condenação  em
honorários advocatícios fixada em primeiro grau.

Posto isto, dou provimento ao apelo. É como voto. 

3 TJPB - AC 052.2007.000931-2/001 – Rel. Juiz convocado Rodrigo Marques Silva Lima – DJ 15/10/2009.
1 TJPB - ACRA Nº 051.2006.000439-0/001- Rel. Juiz convocado Arnóbio Alves Teodósio – DJ 29/02/2008.
2 TJPB – ROAC nº 037.2009.000476-5/001 – Rel. Des. João Alves da Silva – Decisão Monocrática – 28/06/2011.



DECISÃO

A  Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  dar  provimento  ao
recurso, 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 Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de
Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 24 de agosto de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 24 de agosto de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


