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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça 

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL  N.  0003133-
77.2010.815.0011
ORIGEM: 2ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande 
RELATOR:  Juiz  Tércio  Chaves  de  Moura,  convocado  para
substituir a Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
APELANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Flávio Luiz Avelar Domingues Filho 
APELADO: João Carvalho de Melo
ADVOGADO: José de Arimateia R. de Menezes 

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. COBRANÇA.
CONTRATO  ADMINISTRATIVO.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DE
VERBAS  TRABALHISTAS.  AUSÊNCIA  DE  COMPROVAÇÃO
QUANTO À EFETIVA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE O
PERÍODO OBJETO DO PEDIDO INICIAL. FATO QUESTIONADO
PELA  PARTE  CONTRÁRIA.  ÔNUS  DA  PROVA  DO  AUTOR.
INOBSERVÂNCIA  DA  REGRA  DO ART.  373,  INCISO  I,  DO
CPC/2015.  SENTENÇA  REFORMADA.  IMPROCEDÊNCIA  DO
PEDIDO INICIAL. PROVIMENTO DOS RECURSOS. 

- É inevitável o decreto de improcedência da pretensão inicial
da ação de cobrança movida pelo autor, quando não há prova
nos autos da efetiva prestação dos serviços durante o período
objeto da exordial. 

- Cabe ao autor, em caso de alegação de não recebimento pelos
serviços prestados ao Estado, o ônus da prova quanto ao fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil de 2015.
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VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do  Egrégio
Tribunal  de  Justiça  do  Estado  da  Paraíba,  à  unanimidade, dar
provimento ao recurso apelatório e ao reexame necessário.

Trata-se do reexame necessário e de apelação cível do ESTADO
DA PARAÍBA contra sentença (f. 77/81) proferida pelo Juízo de Direito da
2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, que, nos
autos  da  ação  de  cobrança  ajuizada  por  JOÃO CARVALHO DE  MELO,
julgou parcialmente procedente o pleito inicial, para condenar o apelante
ao pagamento do décimo terceiro proporcional, das férias proporcionais
acrescidas do terço constitucional, dos salários dos meses de fevereiro a
junho, todos referentes ao ano de 2009; do décimo terceiro salário dos
anos de 2006, 2007 e 2008, e de férias referentes aos períodos aquisitivos
de 2006/2007 e 2007/2008.

Fixou  juros  moratórios  com  base  nos  índices  oficiais  de
remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, incidindo desde a
citação, enquanto a correção monetária foi estabelecida de acordo com os
índices do IPCA, a contar de quando o pagamento deveria ter ocorrido.

A sentença condenou o promovido a pagar 40% dos honorários
advocatícios, arbitrados em R$ 600,00, e o autor a pagar 60%, além das
custas  processuais, distribuídas  na  mesma  proporção,  permitida  a
compensação,  sob  a  ressalva  de  que  o  demandante  é  beneficiário  da
justiça gratuita.

Na sua apelação (f. 84/93) o Estado da Paraíba sustenta que o
autor/apelado  não  comprovou  qualquer  vínculo  funcional  durante  o
período alvo da presente ação de cobrança, não havendo indício de que as
partes tenham vindo a contratar.  Aduz também que ocorreu ofensa ao
princípio do concurso público, daí a nulidade contratual, não havendo que
se falar em efeitos trabalhistas, exceto quanto ao pagamento dos salários
pelo período trabalhado, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do
ente público.

Ao final, pede a reforma da sentença para que os pedidos feitos
na inicial sejam julgados improcedentes e, caso seja mantido o decisum,
requer a alteração dos juros e da correção monetária.

Não houve contrarrazões, apesar de regular intimação (f. 97).

Nos  termos  da  Súmula  490  do  STJ,  a  sentença  está
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também sujeita ao reexame necessário,  porquanto se trata de
sentença ilíquida. 

Parecer Ministerial sem manifestação de mérito (f. 101/104).

É o relatório.

VOTO: Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                               Relator

Diante da similitude da matéria tratada na apelação e no
reexame  necessário,  examino-os  de  forma  concomitante,  em
atendimento ao critério da celeridade processual.

O autor,  João Carvalho de Melo,  ajuizou a presente ação de
cobrança de verbas trabalhistas, aduzindo que prestou serviços ao Estado
da Paraíba, como Professor, de janeiro de 2003 a junho de 2009, quando
foi demitido sem perceber os valores que lhe eram devidos, quais sejam:
aviso prévio, 13º salário proporcional e férias proporcionais acrescidas do
terço constitucional, FGTS, multa do art. 477 da CLT, salários dos meses
de fevereiro a junho de 2009, além do 13º salário e férias acrescidas do
terço, referentes ao período de 2006 a 2008. 

Na contestação (f. 45/52) o Estado da Paraíba argumentou que
a documentação colacionada à inicial não comprova o período trabalhado
e que o autor/apelado não se desvencilhou do seu ônus de comprovar o
serviço prestado, nos moldes do art. 333, inciso I, do CPC. Na ocasião,
juntou  aos  autos  documento  (f.  53)  da  Secretaria  de  Estado  da
Administração informando que nos arquivos financeiros e cadastrais  do
referido órgão não foi localizado registro algum em nome do autor.

A sentença julgou parcialmente procedente a pretensão inicial,
condenando o Estado da Paraíba a pagar o décimo terceiro proporcional,
férias proporcionais acrescidas do terço constitucional, salários dos meses
de fevereiro a junho, todos referentes ao ano de 2009, décimo terceiro
salário de 2006, 2007 e 2008 e férias referentes aos períodos aquisitivos
de 2006/2007 e 2007/2008.

In casu, assiste razão ao apelante quando defende a ausência
de prova quanto ao fato constitutivo do direito do autor.
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De fato, não há prova de que o promovente, ora apelado,
foi contratado e prestou serviços ao Estado da Paraíba durante o
período em que postula o pagamento das verbas trabalhistas. 

Explico.

De início, destaco que o promovente não juntou a cópia da
CTPS, nem de outro documento capaz de comprovar a contratação
para  o  cargo  de  Professor  do  Estado,  a  exemplo  de  uma portaria  de
nomeação ou de um contrato de prestação de serviços. 

Os documentos acostados à inicial (f. 8/25) não são hábeis a
demonstrar a contratação precária do autor,  pois  não discriminam com
precisão o período supostamente trabalhado, e alguns nem mesmo estão
assinados por funcionário ou representante do ente público, mas apenas
estão assinados pelo promovente.

Ressalto que os  registros das aulas (f. 11, 14, 17, 20 e 23)
também estão assinadas apenas pelo autor e não discriminam o período
em que foram ministradas.

Por outro lado, o Estado da Paraíba (réu/apelante) apresentou,
em sua defesa, documento advindo da Secretaria da Administração (f. 53)
informando que nos seus arquivos financeiros e cadastrais, no âmbito da
Administração Direta do Poder Executivo Estadual,  não foi constatado
registro algum em nome do autor. 

O aludido documento (ofício) goza de fé pública, inexistindo
nos autos prova capaz de desconstituir a presunção de veracidade das
informações nele contidas. 

Nesse viés, deve ser acolhido o argumento do réu/apelante em
relação aos documentos juntados pelo apelado, notadamente os diários de
classe (f.  09/23),  de que “não há,  inclusive,  assinatura da direção da
instituição  ou  de  qualquer  outro  superior  hierárquico;  enfim,  não  há
qualquer traço de legalidade/veracidade nos documentos apresentados.”

É  inevitável  o  decreto  de  improcedência  da  pretensão inicial
da ação de cobrança movida pelo autor, porquanto  não há prova no
processo  da  efetiva  prestação  dos  serviços  durante  o  período
objeto da exordial.

Cabe à parte autora, em caso de alegação de não recebimento
pelos  serviços  prestados  ao  Estado,  o  ônus  da  prova  quanto  ao  fato
constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de
Processo Civil de 2015, o que, no caso, não ocorreu.



AP n. 0003133-77.2010.815.0011                                                                                                          5

Destaco  recente  precedente  desta  Corte  de  Justiça  nesse
sentido:

APELAÇÃO  CIVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
ADMINISTRATIVO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE
ÁGUA  ÀS  UNIDADES  ESCOLARES.  RESCISÃO  UNILATERAL  PELO
MUNICÍPIO. NÃO RECEBIMENTO DO PAGAMENTO. SERVIÇOS NÃO
PRESTADOS.  AUSÊNCIA  DE  DOCUMENTOS  COMPROBATÓRIOS  DA
EFETIVA  EXECUÇÃO  DOS  SERVIÇOS  CONTRATADOS.  ÔNUS  DA
PROVA  DO  AUTOR.  PAGAMENTO  INDEVIDO.  INOBSERVÂNCIA  DA
REGRA  DO  ART.  333,  INCISO  I,  DO  CPC.  DESPROVIMENTO.  -  É
inevitável o decreto de improcedência do pedido objeto da ação de
cobrança movida pelo autor, quando, apesar de o contrato ter sido
celebrado entre os litigantes, não houver nos autos provas de que o
serviço tenha sido integralmente prestado. - Cabe à parte autora, em
caso  de  alegação  de  não  recebimento  pelos  serviços  prestados  à
municipalidade, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu
direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil.1 

Nesse contexto,  estando em discussão o não pagamento  de
verbas  trabalhistas,  caberia  ao  autor/apelado  a  comprovação  do  fato
constitutivo de seu direito, ou seja, de que realmente houve a prestação
do serviço no período alegado, nos termos do art. 373, inciso I, do Código
de Processo Civil, o que não ocorreu na espécie.

Diante  do  exposto,  dou  provimento  à  apelação  e  ao
reexame necessário,  para, reformando a sentença objurgada,  julgar
improcedente a pretensão inicial.

Nos termos dos §§ 2º e 6º do art. 85 do CPC/2015, fixo os
honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado
da causa. 

Custas processuais a cargo da parte autora, com a ressalva de
que é beneficiária da gratuidade judiciária (f. 36), devendo ser observado
o que preceitua o art. 12 da Lei n. 1.060/50.

É como voto.

Retifique-se  a  autuação  do  feito  para  que  passe  a
constar como REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO CÍVEL.

Presidiu  a  Sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador
ABRAHAM  LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do
julgamento  com  ESTE  RELATOR (Juiz  de  Direito  Convocado,  com

1 Processo  n.  0000943-47.2013.815.0461,  2ª  Câmara  Especializada  Cível,  Relator:  Juiz  Onaldo  Rocha  de
Queiroga, convocado para substituir a Desª MARIA DAS NEVES DO EGITO D FERREIRA, j. em 10-12-2015. 
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jurisdição plena, em substituição à Excelentíssima Desembargadora MARIA
DAS NEVES DO EGITO DE A.  D.  FERREIRA)  e com  o  Excelentíssimo
Desembargador OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente  à  Sessão  o  Excelentíssimo  Doutor  VALBERTO
COSME DE LIRA, Procurador de Justiça.

Sala  de  Sessões  da  Segunda  Câmara  Especializada  Cível  do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 31
de maio de 2016.

Juiz Convocado TÉRCIO CHAVES DE MOURA
                             Relator
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