
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000222-34.2012.815.0331.
Origem : 5ª Vara da Comarca de Santa Rita.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa – Juiz de Direito Convocado.
Apelante : Claudiana Gomes de Oliveira.
Advogado : Ana Érika Magalhães Gomes (OAB/PB nº 13.727).
Apelada : Estado da Paraíba.
Procurador : Julio Tiago de C. Rodrigues.

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
ADMISSÃO  POR  MEIO  DE  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  SUPOSTA  RETENÇÃO  DE
SALÁRIOS.  AUSÊNCIA DE  COMPROVAÇÃO  DO
VÍNCULO CONTRATUAL COM A EDILIDADE NO
PERÍODO  DA  SUPOSTA  INADIMPLÊNCIA.
DESPROVIMENTO  DO  RECURSO.  AUTOR  QUE
NÃO  SE  DESINCUMBE  DE  SEU  ÔNUS
PROBATÓRIO.  ART.  373,  I,  DO  CPC.
DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- Cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito,
nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Tendo em vista a
ausência  de  comprovação  de  existência  de  contrato
temporário  de  prestação  de  serviços  entre o  autor  e  a
Edilidade  referente  ao  período  cobrado  nos  autos,  é
imperioso o indeferimento do  pedido de  condenação  ao
pagamento de supostos salários retidos.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.  ACORDA  a
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar
provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do relator.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta pelo  Claudiana Gomes de
Oliveira contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Santa Rita
nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em face do Estado da Paraíba.
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Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/08),  a  promovente  relata  ter  sido
contratada para exercer o cargo de auxiliar de serviços em escola da rede estadual
de  ensino,  localizada  no  Município  de  Santa  Rita,  e,  contudo  não  recebeu  os
salários relativos aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2009, bem como
de janeiro e fevereiro de 2010. Ao final, requer o pagamento das citadas verbas.

Contestação apresentada (fls. 30/31), em que a Edilidade sustentou
inexistir registro de contratação da autora relativo ao período cobrado, alegando
que a contratação ocorreu, de fato, em 01/03/2010 com termo final em 01/01/2011,
inexistindo salários pendentes de pagamento. Pugnou, assim, pela improcedência
do pedido. 

Réplica impugnatória (fls. 36/38). 

Sobreveio sentença  de improcedência do pedido (fls.  65/66),  cuja
ementa transcrevo: 

“AÇÃO DE COBRANÇA. Alegada prestação de serviço a
ente  público.  Ausência  de  prova  irrefutável  do  fato
constitutivo do direito alegado. Improcedência do pedido.

Se a autora não se desincumbe do ônus de provar o fato
constitutivo  de  seu  direito,  no  caso,  a  celebração  de
contrato de prestação de serviço nos meses que alega não
ter  recebido  a  contraprestação  pecuniária,  e  tendo  o
promovido  comprovado  documentalmente  que  admissão
daquela se deu em período posterior, a improcedência do
pedido é medida que se impõe”.

Irresignada,  a parte autora interpôs recurso apelatório (fls. 70/72),
defendendo que os documentos apresentados pelo Ente Federado não são hábeis a
refutar  suas  alegações,  e  que  faz  jus  a  percepção dos  meses  cobrados.  Requer,
assim, a reforma da sentença para que seu pedido seja julgado procedente.

Contrarrazões apresentadas (fls. 73/74). 

O  Ministério  Público,  por  meio  de  sua  Procuradoria  de  Justiça,
ofertou  parecer  (fls.  80/84),  opinando  pelo  prosseguimento  do  feito  sem
manifestação meritória.

É o relatório.

VOTO.

Presentes  os  requisitos  de  admissibilidade,  conheço  do  Recurso
Apelatório, passando a apreciar os seus argumentos. 

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste a
perquirir  o  direito  da  parte  recorrente  ao  pagamento  dos  salários  relativos  aos
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meses outubro, novembro e dezembro de 2009, bem como janeiro e fevereiro de
2010, supostamente inadimplidos pelo Ente Federado promovido. 

Como relatado, alega a recorrente ter sido contratada para exercer o
cargo de auxiliar de serviços junto à Secretaria de Educação do Estado da Paraíba,
em determinada instituição de ensino localizada no Município de Santa Rita, porém
não teriam sidos adimplidos cinco meses de salários.

No  presente  caso,  consigno  que  muito  embora  sustente  a
demandante fazer jus à percepção dos salários relativos ao período de outubro de
2009  a  fevereiro  de  2010,  não  carreou  aos  autos  qualquer  elemento  hábil  a
comprovar a existência de contrato de prestação de serviços junto ao Estado da
Paraíba correspondente ao mencionado lapso temporal.

Ora,  compulsando  os  documentos  colacionados  ao  caderno
processual, verifica-se que os únicos documentos com registro oficial colacionados
pela parte autora tratam-se de um contracheque referente ao mês de março de 2010
(fls. 20), e um ofício dirigido ao diretor da escola ENEEFM Anísio Pereira Borges,
datado  de  05  de  abril  de  2010,  em  que  foi  encaminhada  para  exercer  suas
atividades. Neste ponto, impende ressaltar que as folhas de ponto apresentadas às
fls. 15/12 e o ofício de fls. 20, não se prestam a comprovar a efetiva prestação de
serviços por parte da demandante, uma vez que não contem qualquer registro por
órgãos oficiais ou mesmo seu recebimento em algum deles.

Em relação aos documentos colacionados pelo Estado da Paraíba,
verifica-se  que  foram  colacionadas  a  tela  de  consulta  ao  sistema  de  recursos
humanos (fls. 32) e a ficha financeira relativa ao ano de 2010 (fls. 33), em que
constam  como  data  de  contratação  o  dia  01/03/2010  e  de  afastamento  o  dia
01/01/2011, e dos pagamentos a partir do mês de março de 2010.

Com efeito, como bem asseverado pelo Magistrado primevo, restou
inconteste nos autos o vínculo da promovente com o Estado réu, porém em período
posterior aos meses cuja cobrança de salários é feita no presente feito, inexistindo
qualquer indício de que tenha ocorrido contratação prévia ou prestação de serviços
executada anteriormente a março de 2010. 

Explicado resta, pois, a fragilidade da prova colacionada pelo autor,
que não logrou êxito em constituir o direito invocado, nos termos do art. 373, I, do
CPC, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
(...)”.

Sobre  o  ônus  probatório,  ensina  HUMBERTO  THEODORO
JÚNIOR: 

"Não  há  um  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
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perder  a  causa se  não provar os  fatos  alegados e  dos
quais  depende  a  existência  do  direito  subjetivo  que
pretende resguardar através da tutela jurisdicional.  Isto
porque,  segundo  máxima  antiga,  fato  alegado  e  não
provado é o mesmo que não inexistente." (THEORORO
JÚNIOR, Humberto.  Curso de Direito Processual Civil,
Vol.  I,  42.  ed.,  Rio  de Janeiro:  Forense,  2008,  p.  387-
388)"

Ainda acerca da matéria, ensina o ilustre processualista:

"Por outro lado, de quem quer que seja o ônus 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."

Situação diversa seria se o autor comprovasse os seus préstimos ou a
existência  de  contrato  relativo  ao  período  cobrado,  quando  restaria  ao  Ente
Federado o ônus de provar o adimplemento da obrigação contraída, desconstituindo
o direito do promovente, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Sob este ônus probatório do autor, julgados desta Corte de Justiça:

“Apelação cível. Ação DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  E
REPARAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  CONTRATO
BANCÁRIO. AVAL DA PROMOVENTE. AUSÊNCIA DE
PROVA  CAPAZ  DE  COMPROVAR  A  FRAUDE  NA
ELABORAÇÃO DA NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL.
ÔNUS  DO  AUTOR.  ACERVO  PROBATÓRIO
INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  A  REPARAÇÃO
PECUNIÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, I, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  IMPROCEDÊNCIA.
IRRESIGNAÇÃO.  PRELIMINAR  DE  CERCEAMENTO
DE  DEFESA.  NÃO  IMPUGNAÇÃO  DO
INDEFERIMENTO  DA  PERÍCIA  NO  MOMENTO
OPORTUNO.  PRECLUSÃO  TEMPORAL.  REJEIÇÃO.
FALSIDADE  DA  ASSINATURA  E  DOCUMENTOS
PESSOAIS  DA  AUTORA  NÃO  DEMONSTRADA.
RESSARCIMENTO  INDENIZATÓRIO  INDEVIDO.
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  JURISPRUDÊNCIA
DESTA  CORTE  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO  DO  "DECISUM".
APLICAÇÃO DO CAPUT DO ART.  557 DO CÓDIGO
DE PROCESSO CIVIL.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO
AO RECURSO. - Nos termos do art. 333, I, do CPC, o
ônus  da  prova  incumbe  ao  autor,  quanto  ao  fato
constitutivo  do  seu  direito.  Assim,  se  ele  não  se
desincumbe deste ônus, deixando de instruir o processo
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com os documentos necessários, não pode o Juiz, através
de  sua imaginação,  aplicar  o  pretenso direito  ao caso
concreto que lhe fora submetido.  - O dano moral, para
que seja indenizável, deve advir de ato ilícito, capaz de
atingir um dos direitos da personalidade daquele que o
sofreu,  onde,  não  havendo  prova  de  tal  situação,
impossível a 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00822520320128150081,  -  Não  possui  -,  Relator  DES
JOSE RICARDO PORTO , j. em 03-02-2016) 

“APELAÇÃO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.
SALÁRIOS  RETIDOS,  FGTS,  13º  SALÁRIOS,  FÉRIAS,
ACRESCIDAS  DE  TERÇOS  CONSTITUCIONAIS.
PROMOVENTE  QUE  NÃO  COMPROVA  O  LIAME
FUNCIONAL JUNTO À EDILIDADE. ART.  333, I,  DO
CPC.  PRECEDENTES  DAS  CORTES  SUPERIORES.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ART. 557,
CAPUT, CPC. SEGUIMENTO NEGADO -  No presente
caso,  não  tendo  a  parte  promovente  demonstrado
qualquer vínculo junto à municipalidade e esta, por sua
vez, refuta ter havido o liame alegado, é de se manter a
decisão  primeva  que  julgou  improcedente  a  demanda
ante  a  ausência  de  prova  da  relação  jurídico-
administrativas com o Poder Público.  -  Nos termos do
art. 333, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor,
quanto ao fato constitutivo do seu direito. Assim, se ele
não se  desincumbe deste  ônus,  deixando de instruir  o
processo  com os  documentos  necessários,  não  pode  o
Juiz,  através  de  sua  imaginação,  aplicar  o  pretenso
direito  ao  caso  concreto  que  lhe  fora  submetido.  -O
relator  negará  seguimento  a  recurso  manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto
com  súmula  ou  com  jurisprudência  dominante  do
respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de
Tribunal Superior . (CPC, art. 557, caput)” 
(TJPB  -  ACÓRDÃO/DECISÃO  do  Processo  Nº
00004603820138150551, - Não possui -, Relator DES JOAO ALVES
DA SILVA , j. em 25-08-2015) 

Com  isso,  considerando  tudo  que  foi  exposto,  NEGO
PROVIMENTO  À  APELAÇÃO interposta  pelo  autor,  mantendo  incólume  a
sentença atacada.

É COMO VOTO.

  Participaram do julgamento,  o  Exmo. Dr. Carlos Eduardo Leite
Lisboa, juiz convocado, com jurisdição limitada, em substituição ao Exmo Des,
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Oswaldo  Trigueiro  do  Valle  Filho,  Exmo,  Dr.  Aluisio   Bezerra  Filho,  juiz
convocado, com jurisdição plena, em substiruição ao Exmo Des. Abraham Lincoln
da  Cunha  Ramos  e  o  Exmo.  Des.  Luiz  Silvio  Ramalho  Júnior.  Presente  ao
julgamento, a Exma. Dra. Lúcia de Fátima Maia de Farias, Procuradora de Justiça.
Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça do
Estado da Paraíba, João Pessoa, 27 de fevereiro de 2018.

Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz de Direito Convocado - Relator
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