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APELAÇÃO CÍVEL. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA
CONVERTIDA EM AÇÃO DE COBRANÇA. IMPRO-
CEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO.  AUSÊN-
CIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO.
FATO  CONSTITUTIVO  DO  AUTOR.  EXEGESE  DO
ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL  DE  2015.  ENTENDIMENTO  ATUAL  DESTE
TRIBUNAL DE JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DA SEN-
TENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

- Ao propor a presente ação, pugnando pela condenação do
ente municipal ao pagamento de verbas salariais, bem assim
indenizações decorrentes de acidente de trabalho,  competia
ao demandante, por intermédio de todas as provas juridica-
mente admitidas, nos termos do art. 373, I, do Código de Pro-
cesso Civil de 2015, trazer aos autos documento que atestasse
o liame jurídico entre as partes, o que não ocorreu no caso
concreto.

- Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificati-
vo ou extintivo do direito do autor. Destaquei!

- “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS
SALARIAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRE-
SIGNAÇÃO DO AUTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVA-
ÇÃO DO DIREITO ALEGADO. FATO CONSTITUTIVO.
DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO ART. 373, I,
DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTEN-
ÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECUR-
SO. - "É permitido ao julgador, após a formação do seu
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convencimento, proceder com o imediato julgamento do processo,
sem que tal proceder implique em cerceamento do direito de defe-
sa, quando a parte, intimada para especificar as provas que pre-
tendia produzir,  mantém-se silente,  situação em que se opera a
preclusão de seu direito à produção de prova. - Em não tendo o
autor acostado documentos hábeis a comprovar os fatos constituti-
vos do direito alegado, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373,
I, do Novo Código de Processo Civil, forçoso reconhecer a propri-
edade da sentença hostilizada, a qual julgou improcedentes as pre-
tensões declinadas na inicial, desprovendo-se o recurso interposto.
(Relator: FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO,
4ª  Câmara  Especializada  Cível,  Data  do  Julgamento:
25/04/2017)"   (TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00261758720128150011, 1ª Câmara Especializada Cível, Relator
DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 12-12-2017)

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Severino José Lopes, desafiando sentença
lançada pelo Juízo de Direito da Comarca de Umbuzeiro (fls. 95/96-verso) que, nos autos da Recla-
mação Trabalhista, convertida em Ação Ordinária de Cobrança, proposta por aquele em desfavor do
Município de Santa Cecília, julgou improcedente a pretensão autoral, sob o fundamento de inexis-
tir comprovação do serviço prestado e de liame jurídico entre as partes.

Em suas razões recursais (fls. 97/101), o autor pugna pela reforma do decreto senten-
cial. Para tanto, argumenta que o vínculo empregatício restou demonstrado nos autos, através da oi-
tiva testemunhal, razão esta que enseja a responsabilidade do ente municipal quanto ao pagamento
das verbas requeridas na exordial, quais sejam, rescisórias e indenizações decorrentes de acidente
de trabalho.

Contrarrazões ofertadas às fls. 106/109.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer (fls. 118/119),  não
se manifestando quanto ao mérito ante a ausência de interesse público no caso concreto.

É o relatório.

VOTO

O cerne da controvérsia recursal concentra-se em aferir a existência, ou não, de liame
jurídico entre  o autor e o Município de Santa Cecília,  hábil  a ensejar  o pagamento das verbas
perquiridas na exordial, quais sejam, rescisórias e indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

Desembargador José Ricardo Porto
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Da análise  dos  autos,  em especial,  do conjunto  probatório produzido por  aquele,
verifico que a documentação que acompanha a petição inicial não demonstra que o promovente faz
jus ao reconhecimento do vínculo empregatício com a mencionada Edilidade, tendo em vista que
não comprovou o fato constitutivo de seu direito.

Em assim sendo,  ao  propor  a  presente  ação,  pugnando pela  condenação do ente
municipal  ao pagamento de verbas salariais,   bem assim indenizações decorrentes de acidente de
trabalho, competia ao demandante, por intermédio de todas as provas juridicamente admitidas, nos
termos  do art.  373,  I,  do Código  de  Processo  Civil  de  2015,  trazer  aos  autos  documento  que
atestasse a ligação entre as partes, o que não ocorreu no caso concreto. Por oportuno, vejamos a
redação do referido dispositivo: 

Art. 373. 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. Destaquei!

A linha de raciocínio acima delineada foi, inclusive, utilizada por esta Primeira Câ-
mara Especializada Cível que, ao analisar caso análogo, proferiu recentíssimo julgado, in verbis:

“APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE COBRANÇA.  VERBAS  SALARI-
AIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DO AU-
TOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO ALEGADO.
FATO CONSTITUTIVO. DA PARTE AUTORA. INTELIGÊNCIA DO
ART.  373,  I,  DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.  MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO. - "É
permitido ao julgador, após a formação do seu convencimento, proceder
com o imediato julgamento do processo, sem que tal proceder implique
em cerceamento do direito de defesa, quando a parte, intimada para es-
pecificar as provas que pretendia produzir, mantém-se silente, situação
em que se opera a preclusão de seu direito à produção de prova. - Em
não tendo o autor acostado documentos  hábeis  a comprovar os  fatos
constitutivos do direito alegado, ônus que lhe cabia, nos termos do art.
373, I, do Novo Código de Processo Civil, forçoso reconhecer a proprie-
dade da sentença hostilizada, a qual julgou improcedentes as pretensões
declinadas  na  inicial,  desprovendo-se  o  recurso  interposto.  (Relator:
FREDERICO MARTINHO DA NÓBREGA COUTINHO, 4ª Câmara Es-
pecializada Cível, Data do Julgamento: 25/04/2017)"  (TJPB - ACÓR-
DÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº  00261758720128150011,  1ª  Câmara
Especializada Cível, Relator DES. LEANDRO DOS SANTOS , j. em 12-
12-2017) 

Com efeito, reconheço que o esteio probatório acostado ao almanaque processual foi
frágil e insuficiente para sustentar a versão descrita na peça vestibular. Tal intelecto advém do fato
de que a dinâmica dos acontecimentos dispostos na proemial sustenta-se, tão somente, na narrativa
do próprio requerente, inexistindo qualquer prova hábil a confirmar a existência da conexão alega-
da.

Desembargador José Ricardo Porto
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Com base  nos  argumentos  acima  esposados,  ausente  documento  indispensável  a
comprovar o direito alegado, resta inviável o acolhimento da pretensão recursal para efeito de refor-
mar a sentença de improcedência da demanda.

Com essas considerações, DESPROVEJO O APELO, mantendo a sentença objur-
gada em todos os seus termos. 

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e a Exmª. Desª Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti.

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 03 de abril de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/16

Desembargador José Ricardo Porto
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