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APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESVIO DE
FUNÇÃO  NO  SERVIÇO  PÚBLICO.  AUXILIAR  DE
TOPOGRAFIA. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO
COMO  TOPÓGRAFO.  CURSOS,  ATUALIZAÇÕES  E
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO  EM  OUTROS  ÓRGÃOS
QUE  POR  SI  SÓ  NÃO  IMPLICAM  NO
REENQUADRAMENTO  EM  OUTRO  CARGO.
AUSÊNCIA  DE  DEMONSTRAÇÃO  DOS  FATOS
CONSTITUTIVOS  DO  DIREITO  AUTORAL.
INTELIGÊNCIA  DO  ART.  373,  I,  DO  CPC.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

Nas ações relativas a desvio de função, a procedência do
pedido  demanda  prova  robusta  e  específica  de  que
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exerce função diversa da qual é investida, no órgão em
que se busca o reconhecimento, porquanto cabe ao autor
provar  o  fato  constitutivo  de  seu  direito,  conforme
inteligência do art. 373, I, do CPC.

Os fato de o servidor ter realizado cursos e atualizações
em Topografia, bem como a prestação de serviços como
topógrafo, de forma autônoma, em outros órgãos, não
implica no automático reenquadramento em outro cargo
no serviço público.

V  I  S  T  O  S ,  relatados e discutidos os autos acima
referenciados.

A  C  O  R  D  A  a Terceira Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, na conformidade do voto do relator e da súmula de
julgamento, por votação unânime, em  DESPROVER O RECURSO. 

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  por  José  de
Anchieta combatendo  sentença  de  fls.  108/110  que,  nos  autos  da  Ação
Ordinária de Reconhecimento de Desvio de Função, julgou improcedentes
os pedidos, por ausência de provas dos fatos constitutivos.

Em  suas  razões,  fls.  113/117,  o  apelante  afirma  que
presta serviços como topógrafo para o Tribunal de Justiça e para a Prefeitura
de Sapé.

Aduz que, em face da ausência de contestação da parte
ré, presumem-se verdadeiros os fatos articulados na inicial.
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Contrarrazões, fls. 119/125.

Cota  Ministerial  sem  manifestação  de  mérito  (fls.
136/138).

É o Relatório

V O T O

O autor/recorrente alega, em síntese, que é investido no
cargo de auxiliar de topografia no Departamento de Estradas de Rodagens
da  Paraíba,  no  entanto  exerce  a  função  de  topógrafo,  pleiteando  o
recebimento das diferenças remuneratórias. 

Juntou despacho administrativo indeferindo o referido
pedido de reenquadramento, bem como documentos referentes a cursos de
topografia  e  prestação  de  serviço  como  topógrafo  em  outros  órgãos
públicos.

Pois bem.

Embora  não  tenha  sido  apresentada  contestação  pelo
réu, o demandante não fez prova dos fatos constitutivos do seu direito.

Nas ações reativas a desvio de função, a procedência do
pedido demanda prova robusta e específica de que exerce função diversa da
qual é investida, no órgão em que se busca o reconhecimento, porquanto
cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito, conforme inteligência
do art. 373, I, do CPC. Observe-se:

“Art. 373.  O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
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Os fato de o servidor ter realizado cursos e atualizações
em Topografia, bem como a prestação de serviços como topógrafo, de forma
autônoma, em outros órgãos, não implica no automático reenquadramento
em outro cargo no serviço público. A respeito, vejamos:

CIVIL  E  PROCESSO  CIVIL.
ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO.  EXERCÍCIO
DE FUNÇÃO DE  CHEFIA.  NÃO  COMPROVADO
POR PROVA ROBUSTA.  ÔNUS  DA PROVA.  AUTOR.
PRESUNÇÃO  DE  LEGITIMIDADE  E  VERACIDADE  DO  ATO
ADMINISTRATIVO.  APELO  CONHECIDO  E  DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA. I. Na clara dicção do artigo 373, inciso I,
do  Código  de  Processo  Civil,  o  ônus  da prova quanto  ao  fato
constitutivo  do  direito,  incumbe  ao  autor,  razão  pela  qual  é
notório que o autor deve trazer documentação hábil a comprovar
suas alegações, sob pena de seus pedidos serem rejeitados, caso
paire controvérsia sobre a matéria fática. II. Em casos peculiares,
como o caso em testilha, mostra-se ainda mais necessária a cabal
demonstração  do desvio de função,  tendo  em  vista  que,  como
cediço, a atuação da Administração Pública presume-se pautada
na  legalidade,  já  que  é  regida  por  leis  administrativas  que
conferem  aos  atos  administrativos,  entre  os  quais  os  de
designação  e  de  destituição  de função comissionadas,  a
presunção  de  legitimidade  e  veracidade.  III.  Não
havendo prova suficiente  para  infirmar  os  atributos  do  ato
administrativo,  tem-se que  os  mesmos  prevalecem,  não sendo
possível  reconhecer  qualquer desvio de função.  IV.  Apelação
Cível conhecida e, no mérito, desprovida. Sentença mantida. (APC
nº  20150111431034  (1017337),  3ª  Turma  Cível  do  TJDFT,  Rel.
Gilberto  Pereira  de  Oliveira.  j.  10.05.2017,  DJe  19.05.2017).
Destaquei

DECISÃO  MONOCRÁTICA.  APELAÇÃO  CÍVEL.  SERVIDOR
PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  ESTRELA. DESVIO DE FUNÇÃO.
CARGO  DE  AUXILIAR  DE  CRECHE  E  PROFESSORA  DE
EDUCAÇÃO  INFANTIL.  NÃO  CARACTERIZAÇÃO.  1.  Só  é
devida  a  indenização  por desvio de função quando  o  servidor
comprova que desenvolveu atividades diversas daquelas próprias
do cargo efetivo que titula, em cargo com remuneração melhor que
a  sua,  sob  pena  de  locupletamento  ilícito  da  Administração
Pública. 2. A par da similaridade das atribuições incumbidas aos
cargos de Auxiliar de Creche e de Professora de Educação Infantil,
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não é possível distinguir e, por conseguinte, comprovar o exercício
exclusivo  de  tarefas  próprias  do  cargo  de  maior qualificação e
remuneração, em detrimento da realização de quaisquer daquelas
elencadas  para  o  cargo  de  menor  titulação  e  vencimentos,  não
caracterizando, portanto, o desvio de função. Precedentes desta 4ª
Câmara Cível. 3. Prova testemunhal que não autoriza a conclusão
segura  de  que  a  parte  autora,  Auxiliar  de  Creche,  desenvolve
trabalho exclusivo de Professora de Educação Infantil.  4. Autora
que não se desincumbiu, portanto, do ônus que lhe competia, a
teor do disposto no art. 333, inciso I, do CPC/1973 (art.     373, inciso
I, do CPC/2015). 5. Matéria que encontra solução unânime pelos
integrantes da Câmara. 6. Sentença de improcedência na origem
mantida.  APELAÇÃO  DESPROVIDA. (Apelação  Cível  nº
70074485970,  4ª  Câmara  Cível  do  TJRS,  Rel.  Antônio  Vinícius
Amaro da Silveira. j. 28.07.2017, DJe 04.08.2017).

Sendo assim,  o recorrente  não se  desincumbiu do seu
ônus probatório, não havendo o que ser reformado ou alterado na sentença
de primeiro grau.

Com essas  considerações,  NEGO PROVIMENTO AO
APELO.

É como voto. 

Presidiu a Sessão Ordinária desta Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 10 de abril de 2018, o Exmo. Des.
Saulo Henriques de Sá e Benevides. Participaram do julgamento, além deste
Relator,  o  Exmo.  Dr.  Ricardo  Vital  de  Almeida  (Juiz  convocado  para
substituir  o  Exmo.  Des.  Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque).  Presente  à
sessão,  o  Exmo.  Dr.  Rodrigo  Marques  da  Nóbrega,  Promotor  de  Justiça
convocado.

João Pessoa-PB, 12 de abril de 2018. 

Dr. Eduardo José de Carvalho Soares
              R E L AT O R
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https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0013105%20Art%20373&sid=742f6ba9.6004526e.0.0#JD_LEI-0013105Art373
https://www.plenum.com.br/plenum_cp/lpext.dll?f=FifLink&t=document-frame.htm&l=jump&iid=C%3A%5CBases%5CLeg%5Cleg03cod.nfo&d=LEI-0005869%20Art%20333&sid=742f6ba9.6004526e.0.0#JD_LEI-0005869Art333
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