
ESTADO DA PARAÍBA 
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DES. SAULO HENRIQUES DE SÁ E BENEVIDES

DECISÃO TERMINATIVA
Apelação Cível nº 0000960-78.2010.815.0141 — 2ª Vara de Catolé do Rocha
Relator : Dr. João Batista Barbosa – Juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Saulo 

Henriques de Sá e Benevides
Apelante : Município de Riacho dos Cavalos
Advogado : André Luiz Cavalcanti Cabral (OAB/PB 11.195)
Apelados : Zenailda de Almeida e Outros
Advogado : Delmiro Gomes da Silva Neto (OAB/PB 12.362)

AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROGRESSÃO
FUNCIONAL.  FALTA DE APLICAÇÃO.  DESCUMPRIMENTO DE
LEI. DIREITO À PERCEPÇÃO. PROCEDÊNCIA. APELAÇÃO CÍ-
VEL.  INEXISTÊNCIA DE PROVA DA EDILIDADE CAPAZ DE IM-
PEDIR, ALTERAR OU EXTINGUIR O DIREITO PLEITEADO. NÃO
DEMONSTRADO O PAGAMENTO DAS VERBAS. MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

— Possui direito a percepção da gratificação por progressão funcional o servidor
que se apresenta com a demonstração dos requisitos exigidos por lei.

—  “Em processos  envolvendo  questão  de  retenção  de  salários,  cabe  ao  ente
federativo comprovar que fez o pagamento, pois, ao reverso, subtende-se que não
o efetuou na forma devida. Assim, denota-se que o ônus de provar a inexistência
do  vínculo  e  o  adimplemento  competia  ao município de  Mari,  visto  ser  fato
extintivo do direito pleiteado. O processualista Nelson Nery Júnior é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas
sim,  comprovar suas  assertivas,  diante do ônus da prova dos fatos,  insculpidos
no art.  333,  II,  do  CPC,  (...)  o  réu  deve  provar  aquilo  que  afirmar  em juízo,
demonstrando que das alegações do autor não decorrem as  consequências  que
pretende.” (TJPB; RN 0001030-09.2011.815.0611; Rel. Des. José Ricardo Porto;
DJPB 21/10/2014; Pág. 9)

Vistos, etc.

Trata-se  de  apelação  cível  interposta  pelo  Município  de  Riacho  dos
Cavalos,  nos autos da ação de cobrança ajuizada por  Zenailda de Almeida e Outros, contra a
sentença de fls. 283/285, que julgou procedente o pedido, para condenar o promovido ao pagamento
aos autores das diferenças salariais, retroativas ao ano de 2009, cujos valores deverão ser apurados
em liquidação de sentença,  acrescidos  de juros  legais  a  partir  da  citação  e  correção monetária
incidente mensalmente a partir de janeiro de 2009. Condenou, ainda, a promovida ao ressarcimento
das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa,
nos termos do art. 20, § 4º do CPC/1973, vigente à época. 



O apelante, em suas razões recursais (fls. 288/297), afirma, em síntese, que
dos  documentos  colacionados  aos  autos,  evidencia-se  que  foi  aplicado  o  reajuste  a  todos  os
professores, em estrita observância à lei.

Apesar de devidamente intimada, a apelada não apresentou contrarrazões
(fl. 301).

Instada  a  se  pronunciar,  a  douta  Procuradoria  de  Justiça  não  ofereceu
parecer opinativo, alegando falta de interesse público que enseje sua intervenção obrigatória (fls.
307/310).

 
   É o relatório. Decido.

Os autores/apelados  afirmaram  serem  servidores  públicos  municipais,
exercendo  o  cargo  de  professor,  contudo  não  receberam  o  adicional  de  progressão  funcional
referente ao ano de 2009, embora tenha pago no ano de 2008 e voltado a pagar em 2010.

O magistrado a quo, a seu turno, julgou procedente o pedido, para condenar
o promovido ao pagamento aos autores das diferenças salariais, retroativas ao ano de 2009, cujos
valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, acrescidos de juros de mora e correção
monetária. 

O apelante afirma que foi aplicado o reajuste a todos os professores, em
estrita observância à lei.

Pois bem. O Município não comprovou o pagamento das quantias devidas
relativas  ao  período  pleiteado,  como  também  não  apresentou  provas  que  impedissem,
modificassem  ou  extinguissem  o  direito  da  apelada  de  receber  as  mencionadas  verbas
pretéritas.

Ora, não se poderia exigir que a autora/apelada apresentasse prova negativa
do não-pagamento pela municipalidade,  pois é incumbência da edilidade provar que remunerou
seus funcionários de acordo com a lei.

Ademais, o que se observa da Lei Municipal nº 436/2007 e do Decreto nº
008/2009, é que deve haver a implantação, na forma da lei, da progressão no ano de 2009 (fls. 222
em diante), assim como houve em 2008 e 2010.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO Apelação Cível Ação de Recomposição e
Reajustamento  de  Níveis  c/c  Cobrança  de  Diferenças  Servidora  Municipal  Professora
Município de Campina Grande Progressão horizontal Servidora com mais de 24 anos de
serviço Perto da aposentadoria Tempo de serviço Parâmetro legal Inteligência do art. 82 da
Lei Complementar n° 036/2008 Reforma da sentença Provimento do apelo. A progressão
horizontal, na forma em que implantada pelo PCCR-2008 que exige além do tempo de
serviço, avaliação de desempenho deve ser aplicada aos servidores em início de carreira.
Destarte,  demonstrando  a  servidora  que  preenche  os  requisitos  para  a  mudança  de
referência, in casu, tempo de serviço, há de ser deferida a progressão horizontal perseguida.
(TJPB – 00120100086220001 – Rel. Des. Genésio Gomes Pereira Filho – 26/06/2012).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, mantendo a sentença em todos
os seus termos. 



Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/15, majoro os honorários advocatícios
para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

P. I.

João Pessoa, 14 de março de 2018.

João Batista Barbosa
Juiz Convocado


