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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SUPOSTA  AUSÊNCIA  DE  PAGAMENTO  DO
SALÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. FALTA
DE  PROVA  DO  VÍNCULO  LABORATIVO  COM  A
EDILIDADE.  NÃO  COMPROVAÇÃO  DO  FATO
CONSTITUTIVO DO DIREITO.  ÔNUS  PROBATÓRIO
QUE  INCUMBE  AO  AUTOR.  ART.  373,  I,  CPC.
ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NESTA CORTE DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO DA  SENTENÇA.
DESPROVIMENTO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, estabelece
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que  incube  ao  autor  o  ônus  de  provar  os  fatos
constitutivos de seu direito, enquanto que cabe ao réu a
prova dos fatos extintivos, impeditivos e modificativos
do direito do autor.

Assim,  não  se  desincumbindo  a  parte  autora  de
comprovar os fatos constitutivos do seu direito, atinente
ao vínculo  laborativo  com  o  ente  público,  a
improcedência do pedido é medida que se impõe (artigo
373, I, do CPC).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima
referenciados.

A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer do
Recurso e negar-lhe provimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Josefa Mercia
Sousa  Truta,  hostilizando  sentença  (fls.  81/88)  do  Juízo  da  1ª  Vara  da
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande que, nos autos da Ação
de Cobrança ajuizada em face do Estado da Paraíba, julgou improcedentes
os pedidos. 

Em  suas  razões,  fls.  92/94,  o  recorrente  sustenta  que
comprovou a vínculo com a edilidade, conforme documento de fl. 16. Por
fim, postula o provimento do apelo. 

Sem  o  oferecimento  de  contrarrazões,  consoante
certidão, fl. 95v. 
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A Procuradoria de Justiça opina pelo prosseguimento do
feito sem manifestação meritória, fls. 100/102.

É o relatório.

V O T O  

Exma.  Desa.  Maria  das  Graças  Morais  Guedes  -
Relatora

Josefa Mercia Sousa Truta ajuizou a presente Ação de
Cobrança em desfavor do Estado da Paraíba com o objetivo de receber os
salários retidos referente aos meses de fevereiro, março e abril de 2011, 13°
salário  proporcional,  férias  proporcionais  e  depósito  do  FGTS,  além  de
indenização por danos morais, sustentando ter sido contratada para exercer
o  cargo  de  Auxiliar  de  Secretaria  na  Escola  de  Ensino  Médio  e
Profissionalizante Dr. Elpídio de Almeida. 

Compulsando  os  documentos  encartados  pela  parte
autora, fls. 16/21, vislumbro que tratam-se de Ofício solicitando pagamento
dos  salários,  Declaração  de  frequência  e  Folha  de  frequência,  todos
subscritos pela Diretora Geral do estabelecimento de ensino, não havendo
nenhum apto a comprovar o vínculo laborativo entre a promovente e o ente
público.

Feito este registro, impende ressaltar que, muito embora
seja pacífico nesta egrégia Corte que os documentos correspondentes aos
pagamentos realizados pela edilidade são de sua própria responsabilidade,
por ser impossível que outrem faça prova negativa da sua conduta omissiva,
é necessário que o autor comprove, ao menos, o fato constitutivo do direito,
conforme determina o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
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In verbis:

Art. 373 do CPC – O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; 

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou

extintivo do direito do autor.   

A esse respeito colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUPOSTA DÍVIDA

DE PRESTAÇÃO SERVIÇOS PARA CONSTRUÇÃO DE AÇUDE.

ACERVO  PROBATÓRIO  INSUFICIENTE  PARA  AMPARAR  O

PEDIDO  EXORDIAL.  INTELIGÊNCIA DO ARTIGO  373,  I,  DO

CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL/2015.  IMPROCEDÊNCIA.

MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DO

RECURSO APELATÓRIO. - Nos termos do art. 373, 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.  (TJPB  -

ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00007628820148150371,  1ª

Câmara  Especializada  Cível,  Relator  DES.  JOSÉ  RICARDO

PORTO , j. em 24-10-2017)

No presente caso, a autora não se desincumbiu do ônus
que lhe cabia.  Desse modo, considerando que todo direito se sustenta em
fatos,  aquele  que  alega  possuir  um  direito  deve,  antes  de  mais  nada,
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça. 
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Pode-se,  portanto,  estabelecer,  como  regra  geral
dominante de nosso sistema probatório, o princípio segundo o qual à parte
que alega a existência de determinado fato para dele derivar a existência de
algum direito.

Assim,  não  se  desincumbindo  a  promovente  de
comprovar  os  fatos  constitutivos  do  seu  direito,  atinente  ao  vínculo
laborativo com o ente público, a improcedência do pedido é medida que se
impõe (artigo 373, I, do CPC).  Posto isso, não merece corrigenda a decisão
de primeiro grau que julgou improcedente a demanda.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO AO
APELO, mantendo a sentença.

É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  realizado  na  Sessão  Ordinária
desta Terceira Câmara Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
no dia 24 de abril de 2018, conforme certidão de julgamento, o Exmo. Des.
Marcos Cavalcanti de Albuquerque, dele participando, além desta Relatora,
o Exmo. Des. Saulo Henriques de Sá e Benevides. Presente à sessão, o Dr.
Marcus Vilar Souto Maior, Procurador de Justiça.

Gabinete no TJPB, em 26 de abril de 2018.

Desa Maria das Graças Morais Guedes

        R E L A T O R A
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