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APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.   PEDIDO
JULGADO  IMPROCEDENTE.  CONTRATO  DE
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE
VÍNCULO  CONTRATUAL.   ART.  333,  I,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  FATO
CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE
AUTORA.  INOCORRÊNCIA.  SEGUIMENTO
NEGADO.

-  É  obrigação  da  demandante  provar  os  fatos
constitutivos  do  seu  direito,  na  forma  consagrada
pelo art. 333, I,  do Código de Processo Civil e se a
conjunto  probatório  não  demonstra,  de  forma
convincente,  as  alegações narradas  na exordial  não
deve ser acolhida a pretensão ali exposta.

- Inexistindo prova cabal de ter o Estado da Paraíba
contratado a promovente para prestação de serviços,
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não  faz  jus  ao  recebimento  de  quaisquer  verbas
salariais, advindas de tal convenção. 

 - Consoante dispõe o art. 557, do Código de Processo
Civil,  o  relator  negará  seguimento  a  recurso
manifestamente  inadmissível,  prejudicado  ou  em
confronto  com  súmula  ou  com  jurisprudência
dominante  do  respectivo  Tribunal,  do  Supremo
Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior, em plena
consonância  com  o  princípio  constitucional  da
razoável duração do processo, à luz do art. 5º, inciso
LXXIII, da Constituição da República.

Vistos.

Alanne Assis de Sousa  ajuizou a vertente  Ação de
Cobrança contra  o  Estado da Paraíba,  na  condição de servidora contratada para
prestar  excepcional  serviço  público,  como  Professora  de  Língua  Portuguesa,  na
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio José Luiz Neto, no Município de
Barra de Santa Rosa, receber o pagamento dos salários de junho a dezembro de 2010.

Contestação, fls. 21/29, suscitando preliminarmente a
inépcia da inicial, por ausência de atribuição de valor a causa. No mérito, discorreu
sobre a inexistência de registro no cadastro geral de servidores da administração;
nulidade de contratação; juros de mora a serem fixados em 0,5% (meio por cento);
honorários advocatícios com arrimo no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil. 

O  Juiz  de  Direito  a  quo,  fls.  50/52,  julgou
improcedente o pedido, nos seguintes termos:

Diante do exposto, com base diante em tudo o mais
que  dos  autos  consta,  com  fulcro  art.  269,  I,  do
Código  de  Processo  Civil,  JULGO
IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial.
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Inconformada, a autora interpôs Apelação, fls. 53/55,
postulando o recebimento das verbas formuladas na exordial, ao argumento de se
tratar de contrato nulo. Requer, igualmente a reforma da sentença.

Devidamente intimado, o  Estado da Paraíba ofertou
contrarrazões,  fls.  64/71,  defendendo  a  manutenção  da  sentença,  porquanto  não
observado o art. 333, I, do Código de Processo Civil, instituidora das regras gerais de
distribuição  do  encargo  probatório  entre  as  partes;  a  Administração  desconhece
qualquer  prestação  de  serviço  pela  apelante,  no  Departamento  de  Recursos
Humanos, sem portaria de nomeação, contrato, ou sequer matrícula; os documentos
de  fls.  08/15  não  se  prestam  a  tal  fim,  logo,  não  se  desvencilhou  de  provar  as
alegações constantes na inicial; o argumento, utilizado pela própria insurgente, de
que o contrato fora firmado após a Constituição Federal, torna nula a contratação, ao
burlar  a  regra  inexorável  da  necessidade  de  concurso  público;  inexistência  de
correlação/equiparação de empregados celetistas com servidores estatutários; não se
deve falar em condenação do Estado da Paraíba em honorários advocatícios. 

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de Lima Campos de Carvalho, fls. 77/80, opinou pelo prosseguimento do recurso,
sem manifestação do mérito.

É o RELATÓRIO.

DECIDO

O princípio do  tantum devolutum quantum apellatum,
devolve à instância  ad quem a análise da matéria devidamente ventilada nas razões
recursais.

Na  espécie,  a  questão  cinge-se  a  avaliar  se  a
recorrente, na condição de contratada para prestar excepcional serviço público, no
período de 1º de junho de 2010 a 31 de dezembro de 2010, tem direito ao recebimento
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ao pagamento no valor de R$ 3.098,74 (três mil e noventa e oito reais e setenta e
quatro centavos), sob a alegação de nulidade do contrato.

A resposta é negativa.

Ao enfrentar a questão, o Magistrado asseverou à fl.
51:

Assim, no caso em apreço, teria a autora o ônus de
comprovar a efetiva prestação dos serviços.
No caso dos autos, para comprovar tal prestação, a
autora  apresentou  is  documentos  insertos  às  fls.
08/15.
Contudo,  o  promovido,  em  sua  contestação,
impugnou os  referidos  documentos,  entendendo  o
que o documento de fls. 08 não possui nenhum valor
jurídico, posto que está assinado apenas pela autora.
Já os documentos juntados às fls. 09/15, segundo o
réu,  não  possuem validade,  uma vez  que  não  são
documentos  oficiais,  não  constando  nenhuma
assinatura da autoridade do Estado.
De  fato,  referidos  documentos  não  podem  ser
encarados como documentos públicos, posto que não
subscritos  por  nenhum  servidor  público,  devendo
ser  encarados  como documentos  particulares,  uma
vez que assinados apenas pela promovente.

Não se olvida a obrigação que tem o ente estatal de
promover  o  pagamento  daqueles  que  laboraram  em  seu  favor,  sob  pena  de
locupletamento ilícito, assim também o direito do servidor eventualmente receber
verbas  remuneratórias,  quando  declarado  nulo  seu  contrato  de  trabalho,  em
decorrência da falta de concurso público pela Administração.

Entretanto,  estas  circunstâncias  não  se  amoldam  à
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hipótese telada.

Destarte,  como  bem  argumentou  o  Estado  da
Paraíba, no termo de audiência preliminar realizada no dia 27 de novembro de 2012,
fl. 48, os documentos apresentados não têm o condão de confirmar o aduzido pela
autora, já que produzidos unilateralmente, sem subscrição de agente pertencente aos
quadros da Administração Pública estadual.

De fato, ao compulsar os preditos documentos, vê-se
que  no  Contrato  de  Emergência  tombado  sob  o  nº  0009996/2010,  nada  obstante
constar o nome de  Alanne Asisis de Sousa, não existe assinatura por responsável
estatal. Ademais, em que pese a juntada da frequência firmada pela demandante, nos
meses de junho, julho e agosto de 2010, o nome timbrado como docente era o de
Francisca Rosa dos Santos.

Ainda faz-se  necessário  registrar  que a  autora não
cuidou de se desvencilhar adequadamente da obrigação prevista no art. 333, I, do
Código de Processo Civil: 

Art. 333 - O ônus da prova incumbe:
I  -  ao  autor,  quanto  ao  fato  constitutivo  do  seu
direito; - negritei.

Segundo a doutrina de Moacyr Amaral Santos: 

...quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar
os fatos que servem de fundamento à relação jurídica
litigiosa.  (In.  Comentários  ao  Código  de  Processo
Civil, Forense, IV vol., p. 209.

Ao  contrário,  quando  no  mencionado  termo  de
audiência foi inquerido sobre a produção de outras provas pelo magistrado oficiante
na unidade judiciária, o patrono da recorrente disse: (…), fl. 48.
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Dessa forma, não há como se averiguar prova de fato
constitutivo do direito da parte autora, deve, pois, ser mantido o decisum combatido.

Por fim, vislumbra-se a possibilidade de adoção do
princípio da jurisdição equivalente,  no qual,  o julgamento colegiado conduziria  a
fundamentação na forma do  decisum monocrático, permissão estabelecida pelo art.
557, caput, do Código de Processo Civil,

Ante  o  exposto, NEGO  SEGUIMENTO  À
APELAÇÃO. 

P. I. 

João Pessoa, 1º de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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