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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  INCENTIVO  À 
DOCENTE  QUE  ESTEJA  EM  SALA  DE  AULA.  PROVA  DA 
CONDIÇÃO DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO 
QUANTO AO EXERCÍCIO DO MISTER EM SALA DE AULA. FATO 
CONSTITUTIVO  NÃO  SATISFEITO.  IMPROCEDÊNCIA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

-  O art.  333,  do CPC, reparte o ônus da prova entre os litigantes. 
Cada parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito 
que pretenda seja aplicado pelo juiz na solução do litígio. E, de quem 
quer  que  seja  o  onus  probandi,  a  prova,  para  ser  eficaz,  há  de 
apresentar-se  completa  e  convincente  a  respeito  do  fato  de  que 
deriva  o  direito  discutido  no  processo.  Falta  de  prova  e  prova 
incompleta  equivalem-se,  na  sistemática  processual  do  ônus  da 
prova.

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

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba nos termos do voto da relatora, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

R E L A T Ó R I O  
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Trata-se de  Apelação Cível interposta por Maria Marlene Alves da 
Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Sousa, fls. 60/64, que 
nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor do Município de Vieirópolis, julgou 
improcedente o pedido autoral.

 Maria  Marlene  Alves  da  Silva  ingressou  com  a  presente  ação 
alegando que exerceu o cargo de Professora Municipal até dezembro de 2009, no entanto, 
não recebeu a gratificação correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) estabelecido pelo 
art. 159 da Lei Orgânica Municipal.

Pugnou pelo  pagamento do percentual  de 25% (vinte e  cinco por 
cento) sobre o total da remuneração percebida no período de março de 2007 a dezembro 
de 2009.

O magistrado a quo julgou improcedente o pleito inicial, por entender 
que não restou comprovado o efetivo labor em sala de aula, condição indispensável para o 
recebimento do incentivo correspondente a 25% (vinte e cinco por cento).

Em suas razões, o apelante aduz que a sua condição de professora é 
fato incontroverso, de onde lhe resulta o direito à verba perseguida. (fls. 66/68).

Contrarrazões, fls. 71/75.

Cota Ministerial sem manifestação de mérito (fls. 80/81).

É o relatório. 

VOTO

Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora.

Depreende-se dos autos que Maria Marlene Alves da Silva   busca 
receber o valor correspondente à gratificação estabelecida pelo art. 159 da Lei Orgânica do 
Município de  Vieirópolis, no período de março de 2007 a dezembro de 2009.

Conforme se tem dos autos, o art. 159 da LOM, assim dispõe:
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“Art. 159 – O Município concederá gratificação mensal ao professor 
que estiver em sala de aula,  a  título de incentivo à produção,  em 
percentual correspondente a 25 % (vinte e cinco por cento) do que 
recebe esse profissional.” 

Vê-se,  pois,  que  os  requisitos  para  a  percepção  da  verba  são 
cumulativos, quais sejam: 1) - Ser Professor e 2) - Estar em sala de aula.

Na hipótese, em que pese o Município alegar ser a autora ocupante 
do cargo de Regente de Ensino, conforme a Portaria de fls. 22, a condição de Professora foi 
devidamente comprovada, como se tem do contra-cheque de fls. 06.

Entretanto, como é cediço, existem várias espécies de docentes e, não 
necessariamente, todos estão em sala de aula. 

Na  espécie,  o  segundo  requisito  não  foi  demonstrado  pela 
promovente.

Com efeito, em nosso ordenamento jurídico, o sistema legal do ônus 
da prova está baseado nos ditames do art. 333 do CPC, que dispõe:

“Art. 333: O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou 
extintivo do direito do autor.”

Sobre  o  tema,  o  ensinamento  de  Humberto  Theodoro  Júnior,  em 
Curso de direito processual civil, 41. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2004, vol. I, p. 387/388:

“No  processo  civil,  onde  quase  sempre  predomina  o  princípio 
dispositivo, que entrega a sorte da causa à diligência ou interesse da 
parte,  assume especial relevância a questão pertinente ao ônus da 
prova.
Esse ônus consiste na conduta pessoal exigida da parte para que a 
verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pela juiz.

Não há dever de provar, nem à parte contrária assiste o direito de 
exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo que o 
litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos dos 
quais  depende  a  existência  do  direito  subjetivo  que  pretende 
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resguardar  através  da  tutela  jurisdicional.  Isto  porque,  segundo a 
máxima antiga,  fato  alegado  e  não  provado  é  o  mesmo que  fato 
inexistente.”

O art. 333, do CPC, reparte o ônus da prova entre os litigantes. Cada 
parte tem o ônus de provar os pressupostos fáticos do direito que pretenda seja aplicado 
pelo juiz na solução do litígio. E, de quem quer que seja o onus probandi, a prova, para ser 
eficaz, há de apresentar-se como completa e convincente a respeito do fato de que deriva o  
direito  discutido  no  processo.  Falta  de  prova  e  prova  incompleta  equivalem-se,  na 
sistemática processual do ônus da prova.

O  ônus  da  prova  incumbe,  portanto,  a  quem  dela  terá  proveito, 
sendo certo que no presente caso, caberia à autora comprovar que exerceu o seu labor em 
sala de aula, a fim de demonstração do segundo requisito para a percepção do incentivo 
concedido pela Lei Orgânica Municipal.

Por  fim,  registro  a  a  demandante  pugnou  pelo  julgamento 
antecipado da lide e prescindiu da produção de outras provas, do que não se pode falar 
em cerceamento de defesa, sob pena de se admitir o benefício através da própria torpeza, 
comportamento vedado pela nova sistemática civilista brasileira,  que consagra a boa-fé 
objetiva, a confiança e proibição do venire contra factum próprio.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, 
para confirmar a decisão guerreada.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão  a  Exma.  Sra.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais 
Guedes. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – 
Relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz Convocado para substituir o Exmo. 
Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides, o Exmo. Des. José Aurélio da Cruz.

Presente ao julgamento o Dr. Marcos Vilar Souto Maior, Procurador 
de Justiça.

Sala de Sessões da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do 
Estado da Paraíba, João Pessoa, 19 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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