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PROCESSUAL CIVIL – Apelação Cível –
Ação ordinária de revisão de aposentadoria
–  Preliminar –  Cerceamento de defesa –
Alegação  de  ofensa  do  devido  processo
legal –  Oportunidade de produção de prova
no decorrer  do  processo –   Audiência  de
instrução e julgamento –  Desinteresse de
produção de prova pelo autor em audiência
–  Rejeição da preliminar.

–  Não há que se falar em cerceamento de
defesa,  visto  que  a  magistrada  primeva
oportunizou  em  vários  momentos  a
produção de prova às partes. Ademais, em
audiência  de  instrução  e  julgamento,  a
autora se manifestou pelo não interesse em
produzir mais provas.

PROCESSUAL CIVIL – Apelação cível  –
Ação ordinária de revisão de aposentadoria
–   Pretensão  de  correção  do  seu
enquadramento funcional  para o cargo de
professora  da  educação  básica  com  as
devidas  atualizações  de  valores –   Não
comprovação  do  preenchimento  dos
requisitos –   Ônus probatório que incumbe
ao autor – Art. 333, I, CPC –  Sentença de
improcedência  –  Irresignação –
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Manutenção da sentença –  Desprovimento
do apelo.

− Não  havendo  comprovação  efetiva  do
preenchimento dos requisitos de ingresso e
da  formação  exigida  para  o  exercício  do
cargo de  professora,  não  poderá  haver  o
enquadramento funcional.

− Nos termos do art. 333, I1, do CPC, o
ônus da prova incumbe ao autor quanto ao
fato constitutivo de seu direito.

V I S T O S,  relatados e discutidos estes
autos acima identificados:

A C O R D A M, em Segunda Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba, rejeitar a preliminar, e, no mérito,
negar provimento ao recurso nos termos do voto do Relator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível (fls.  178/184)
interposta por FRANCISCA EMILIA DA SILVA contra sentença, fls. 169/175,
proferida pela MM. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Sousa que, nos
autos  da  ação  ordinária  de  revisão de  aposentadoria  c/c  pedido  de
antecipação  de  tutela, por  ela  ajuizada  em  desfavor  do  MUNICÍPIO  DE
SOUSA julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. 

Na sentença (fls. 169/175), a magistrada “a
quo” entendeu que não restou comprovado nos autos que a autora preenche
os requisitos para o cargo de professora de Educação Básica I, da classe A,
pois a mesma não juntou sequer o diploma do referido cargo. 

 
Em suas razões recursais,  fls.  178/184,  a

apelante,  aduziu,  preliminarmente,  o  cerceamento  de  defesa  e  no  mérito,
pediu a reforma integral da sentença, repetindo a tese inserta na inicial.

Contrarrazões apresentadas (fls. 186/188).

A  douta  Procuradoria  de  Justiça,  em
parecer da lavra da Exma. Dra. Tatjana M. N. Lemos, opinou pela rejeição da
preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, pelo prosseguimento do

1 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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recurso, sem manifestação do mérito (fls. 195/199).
 

É o relatório.

V O T O

DA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA:

“Ab  initio”,  ressalto  que  a  magistrada  “a
quo”  oportunizou em vários momentos a produção de prova às partes. Não
obstante,  ser  matéria  eminentemente  de  direito,  marcou  audiência  de
instrução  e  julgamento,  ressaltando  expressamente  a  possibilidade  de
produção  de  provas  com  o  intuito  de  evitar  posterior  alegação  de
cerceamento do direito à produção de prova, conforme despacho de fl. 83. 

Assim,  não  vislumbro  ser  o  caso  de
cerceamento de defesa, pois apesar da insurgência da recorrente, aduzindo
que dependia de provas que estavam na posse da ré, deveria, no momento
da  audiência  de  instrução  e  julgamento,  ter  insistido  na  juntada  de  tais
documentos, o que não o fez quando lhe foi facultada a palavra.

E  ainda,  de  tudo  que  consta  nos  autos,
constata-se a  juntada de  vários  documentos  pelas  partes,  estando assim,
garantido o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal.

Com  essas  considerações,  rejeito  a
preliminar.

DO MÉRITO:

Contam  os  autos  que  a  promovente,
FRANCISCA EMILIA DA SILVA,  ajuizou  ação ordinária  de  atualização de
aposentadoria c/c pedido de antecipação de tutela em face do  Município de
Sousa,  pleiteando  a  revisão  de  sua  aposentadoria,  o  pagamento  de
vencimentos básicos, diferenças de anuênio, gratificação de pó de giz e todos
os consectários legais.

A magistrada primeva julgou improcedentes
os pedidos  formulados  na  inicial,  entendendo  que  a  autora  não  juntou
nenhuma  prova  capaz  de  comprovar  o  preenchimento  dos  requisitos
pertinentes ao ingresso no cargo de magistério do Município de Sousa, que
conforme  disciplinado  pela  Lei  Complementar 016/00  anexo  IV,  se  impõe
aprovação em Concurso Público de Provas e Provas e Títulos.  Concluiu que
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a autora sequer juntou o diploma para o exercício de magistério,  requisito
básico de habilitação desse mister. 

De  fato,  a  parte  autora  não  colacionou
qualquer  documento  que  comprovasse sua  habilitação  para  o  cargo  de
professora da Educação Básica I, da Classe A, requisitos estabelecidos pela
LC nº 016/2000 do Município de Sousa, anexo IV, confira-se:

“Formação em curso superior de graduação plena, ou
curso  normal  superior,  admitida  como  formação
mínima  e  obtida  em  nível  médio,  na  modalidade
normal.”

Dessa forma, inexiste liame entre os fatos
narrados e as provas produzidas, levando-nos a crer que a recorrente/autora
se trata de professora leiga, que segundo a LC nº 016/2000, anexo II, traz
essa classificação, veja-se:

“Quadro  dos  Profissionais  de  Educação-  Quadro
especial  de  Docentes  sem  habilitação-leigos/sem
formação para o magistério”.

Desse  modo,  por  tudo  o  que  dos  autos
constam, agiu acertadamente a magistrada “a quo”, ao julgar improcedente o
pedido de atualização da aposentadoria,  tendo em vista que a autora não
trouxe aos autos provas do seu alegado direito.

Neste norte convém memorar, a redação do
art. 333, I2, do CPC,  que prescreve que  o ônus da prova incumbe ao autor
quanto ao fato constitutivo de seu direito, ou seja, a produção de prova é uma
espécie de encargo que arca o autor. Todavia, a autora, ora apelante, não se
desincumbiu do ônus que lhe cabia. 

É o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO
REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL.  SERVIDOR  PÚBLICO.  POLICIAL
MILITAR.  DESCONTOS  INDEVIDOS  REFERENTES
AO  LIMITE  REMUNERATÓRIO.  VANTAGENS
PESSOAIS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO  DO
DIREITO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR. EXAME DE
OFENSA  AO  ART.  333,  II,  DO  CPC.
IMPOSSIBILIDADE.  SÚMULAS   7  E  211/STJ.
DISSÍDIO NÃO DEMONSTRADO.
1.  Agravo  regimental  no  qual  se  questiona,  além  do

2 CPC, Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
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dissídio jurisprudencial,  a ofensa ao artigo 333, II,  do
CPC  ao  argumento  de  que  compete  ao  réu,  ora
agravado,  o  ônus  da  prova  de  que  foram  realizados
descontos  nos  proventos  do  agravante  (abate-teto
constitucional).
2. Diversamente do que se sustenta no recurso obstado, a
questão  foi  dirimida  pelo  reconhecimento  de  que  o
autor, ora recorrente, não fez prova do fato constitutivo
do seu direito, ou seja, foi aplicado o inciso I do artigo
333 do CPC ao invés do inciso II, como declarado; ou
seja,  segundo  o  acórdão  recorrido,  o  autor-agravante
nem  sequer  juntou  os  contracheques  referentes  ao
período  anterior  e  posterior  à  incidência  do  suposto
redutor  das  vantagens  pessoais.  O  único  documento
apresentado diz  respeito  à tabela criada por contador
particular  e  não  comprovaria  o  efetivo  desconto  nos
proventos de aposentadoria.  Desse modo, a revisão do
que  foi  decidido  requer  a  apreciação  do  conjunto
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula
7/STJ.
3.  A  Corte  de  origem  não  analisou  o  suposto  fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
o que reflete a falta de prequestionamento da questão.
Incide à hipótese a Súmula 211/STJ.
4.  Não  ocorreu  a  devida  demonstração  do  dissídio
jurisprudencial,  conforme  determinam  os  artigos  541,
parágrafo único, do CPC e 255, § 2º, do RI/STJ.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp 127.872/PI, Rel. Ministro BENEDITO
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
19/04/2012, DJe 25/04/2012)”.

Assim,  considerando  que  todo  direito  se
sustenta em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais
nada, demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. Pode-
se,  portanto,  estabelecer,  como  regra  geral  dominante  de  nosso  sistema
probatório,  o  princípio  segundo  o  qual  à  parte  que  alega  a  existência  de
determinado fato para dele derivar a existência de algum direito incumbe o
ônus de demonstrar sua existência. Em resumo, cabe-lhe o ônus de produzir
a prova dos fatos por si mesmo alegados como existentes.

Nessa esteira, o doutrinador Ernane Fidelis
dos Santos3 leciona que “A regra que impera mesmo em processo é a de que quem
alega  o  fato  deve  prová-lo.  O  fato  será  constitutivo,  impeditivo,  modificativo  ou
extintivo do direito, não importando a posição das partes no processo. Desde que haja
a  afirmação  da  existência  ou  inexistência  de  fato,  de  onde  se  extrai  situação,
circunstância ou direito a favorecer a quem alega, dele é o ônus da prova”.

No  tocante  às  custas  e  aos  honorários

3 Manual de Direito Processual Civil, tomo I, Ed. Saraiva, 1994, pág. 380.
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advocatícios,  também  há  de  ser  mantida  a  sentença,  que  condenou  a
promovente, no entanto, suspensa sua exigibilidade nos termos do art. 12 da
Lei nº 1060/50, por ser ela beneficiária da justiça gratuita.

Sendo  assim,  não  tendo  a  apelante  se
desincumbido de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, não merece
corrigenda o “decisum” de primeiro grau.

Com  essas  considerações,  NEGO
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO  CÍVEL,  mantendo  incólume  a  sentença
hostilizada.

Presidiu  a  Sessão  o  Exmo.  Sr.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho. 

Participaram do julgamento  o Exmo.  Des.
Abraham Lincoln da Cunha Ramos, o Exmo. Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho e a Exma. Desa. Maria das Neves do Egito de Araújo Duda Ferreira.

Presente ao julgamento o Exma. Dra. Lúcia
de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara
Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  João
Pessoa, 16 de setembro de 2014.

Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos
Relator
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