
 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE  DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES  DA SILVA

ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0001556-12.2011.815.0211
ORIGEM: Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itaporanga
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE: Marinês Avelino da Silva (Adv. José Bezerra Segundo  - OAB 11.868/PB)
APELADO: Município de Pedra Branca, por seu Procurador Paulo César Conserva

APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A ÓRGÃO PÚBLICO. PLEITO
DE PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS E FGTS. FALTA
DE  PROVA  DE  VÍNCULO  DA  AUTORA  COM  O
MUNICÍPIO.  IMPOSSIBILIDADE  DA PROVA NEGATIVA
PELA FAZENDA RÉ. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS
AUTORAL.  APLICAÇÃO  DO  ARTIGO  373,  I,  DO  CPC.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

- De acordo com o artigo 373, CPC em vigor, “O ônus da prova
incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
[e, por sua vez,] ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”. Nessa esteira,
não tendo o polo promovente trazido aos autos provas acerca
da formação do seu vínculo funcional com a Municipalidade,
no cargo de merendeira, revela-se improcedente a pretensão
exordial ventilada, atinente à percepção de verbas laborativas
correspondentes, não sendo plausível, ademais, atribuir-se a
prova negativa do fato à Fazenda Pública ré, ora recorrida.

VISTOS,  relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a  4ª  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de
Justiça do Estado da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do relator, integrando a decisão a súmula de julgamento de fl. 136.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório interposto por  Marinês Avelino



da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Itaporanga,
Exma.  Juíza de  Direito  Deborah Cavalcanti  Figueiredo,  nos  autos  da  Reclamação
Trabalhista convertida em Ação Ordinária de Cobrança, promovida pela ora apelante
em face do Município de Pedra Branca, poder público recorrido.

Na sentença, a magistrada sentenciante julgou improcedente a
pretensão vestibular,  por considerar ausente prova do vínculo funcional  existente
entre  a  litigante  e  a  Municipalidade  ré  no  cargo  de  merendeira  e  no  período
declinado na exordial, ônus que incumbia à autora, por força do art. 373, I, do CPC.

Irresignada com o provimento judicial  a quo, em referência, a
parte  autora,  vencida,  ofertou  suas  razões  recursais,  pugnando  pela  reforma  do
decisum, argumentando, em síntese: a apresentação de provas documentais mínimas
e idôneas à verossimilhança dos pedidos;  assim como o fato de que contradições
pontuais mínimas não se revelam aptas a obstaculizar a pretensão exordial. 

Ainda intimado, o ente recorrido não apresentou contrarrazões.

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início, compulsando-se os autos e analisando-se a casuística
em disceptação, cumpre adiantar que o recurso apelatório sub examine não merece ser
acolhido, porquanto a sentença atacada se revela irretocável, isenta de vícios e em
conformidade com a mais recente e abalizada Jurisprudência pátria.

A esse  respeito,  fundamental  denotar  que a  controvérsia  ora
devolvida ao crivo desta Corte transita em redor da discussão acerca do direito da
autora, supostamente exercente do cargo de merendeira junto à ré, à percepção de
verbas laborativas inadimplidas (saldo de salário, férias, 13º salários e FGTS).

À luz desse substrato  e  avançando-se  ao  exame do conjunto
probante documentado nos autos, entendo pela propriedade da sentença vergastada,
especificamente naquilo que toca à não desincumbência do  onus probandi  pelo polo
demandante, a quem caberia a prova dos fatos constitutivos do seu direito, dentre
tais, essencialmente, a demonstração do vínculo perante o Poder Público Municipal.

Com efeito, saliente-se que, muito embora arguido pela autora
que exercera, por anos, a função de merendeira junto à prefeitura municipal de Pedra
Branca, tal afirmação não resta sustentada em qualquer prova idônea, máxime diante



da unilateralidade do documento juntado à fl. 10 e, inclusive, do próprio teor dos
depoimentos prestados por testemunhas arroladas pela própria demandante, dentre
as quais exsurge a afirmação da senhora Rosa Pereira Galdino, no sentido de que a
demandante nunca fora funcionária da ré, tampouco remunerada por essa.

Nesse prisma, impõe-se o teor do artigo 373, inciso I, do CPC,
segundo o qual “O ônus da prova incumbe [...] ao autor, quanto ao fato constitutivo
de seu direito”. Por outro lado, não se pode, a pretexto da dinamização do ônus da
prova, consagrado pela nova processualística pátria, atribuir ao Município réu, ora
apelado,  o  ônus de  fazer  prova negativa,  isto  é,  de  demonstrar  a  inexistência  de
vínculo funcional entre autora e Municipalidade,  notadamente porque tal medida
esbarraria na vedação inserida no artigo 373, § 3º, inciso II, do CPC, pelo qual:

Art. 373, § 3º A distribuição diversa do ônus da prova também
pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando: […] II -
tornar  excessivamente  difícil  a  uma  parte  o  exercício  do
direito.

Nesse prisma, referendando a conclusão pela improcedência da
pretensão autoral, por não desincumbência de seu ônus de provar a existência de
vínculo funcional no período reclamado, vejam-se as seguintes ementas:

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO
CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO.
VÍNCULO  FUNCIONAL  NÃO  DEMONSTRADO.  ÔNUS
DO  AUTOR.  VERBAS  SALARIAIS  INDEVIDAS.
SENTENÇA MANTIDA. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. É
do autor o ônus processual de comprovar o fato constitutivo
do seu direito,  qual  seja,  a  existência  do vínculo funcional
entre as partes, nos termos do art. 333, I, do CPC. 2. Não tendo
o  autor  trazido  aos  autos  a  prova  da  existência  de  vínculo
laboral  estabelecido  entre  a  ele  e  município,  resta
inviabilizado o pagamento das pretendidas verbas salariais. 3.
Apelação  conhecida  e  improvida.  (TJMA,  0000563-
28.2013.8.10.0052,  Rel.  RAIMUNDO  JOSÉ  BARROS  DE
SOUSA, 16/11/2015,  5ª CÂMARA CÍVEL, 17/11/2015).

APELAÇÃO CÍVEL.  DIREITO ADMINISTRATIVO.  AÇÃO
DE COBRANÇA.  SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL DE
DIVINÉSIA.  VERBAS  REMUNERATÓRIAS  NÃO  PAGAS.
SALÁRIO INTEGRAL DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE
2012  .  DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO.  FATO NEGATIVO.
ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO  PELO  MUNICÍPIO.  PROCEDÊNCIA  DA



AÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. - No que tange ao ônus
da prova, o art. 333, do CPC, prevê que cabe ao autor o dever
de provar o fato constitutivo do seu direito, restando ao réu
comprovar  a  existência  de fato  impeditivo,  modificativo ou
extintivo  do  direito  do  autor.  Em  se  tratando  de  "fato
negativo" alegado pelo autor - inexistência de pagamento das
verbas salariais -, o ônus da prova se inverte, devendo o réu
comprovar a ocorrência do saldar. - Demonstrada a existência
de  vínculo  jurídico  entre  autora  e  réu  durante  o  período
reclamado  e  ausente  a  prova  de  que  foram  pagas  à
demandante as verbas salariais reclamadas, a procedência da
pretensão é medida que se impõe. - Recurso não provido. (TJ-
MG  -  AC:  10699140009225001,  Rel.  Claret  de  Moraes,
01/12/2015,  6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/12/2015).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - MUNICÍPIO DE
DIVISA ALEGRE - SERVIDOR PÚBLICO - COBRANÇA DE
VERBAS  SALARIAIS  -  VÍNCULO  LABORAL
DEMONSTRADO  -  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DA
EXISTÊNCIA  DE  FATO  EXTINTIVO,  IMPEDITIVO  OU
MODIFICATIVO  DO  DIREITO  DA  PARTE  AUTORA  -
HONORÁRIOS  -  REDUÇÃO  -  DESCABIMENTO  -
JULGAMENTO ULTRA PETITA.  -  Nos  termos  do  art.  333,
incisos  I  e  II,  do  Código  de  Processo  Civil,  cabe  ao  autor
provar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, por sua vez,
provar a existência de elemento impeditivo, modificativo ou
extintivo do pleito contra ele deduzido. - Em ação de cobrança
de verbas  decorrentes  de  relação laboral,  provada a  efetiva
prestação de serviços, cumpre ao réu demonstrar os fatos que
possam  afastar  as  pretensões  da  parte  requerente,  caso
contrário,  deve  ser  julgado  procedente  o  pedido  inicial.  -
Sendo razoável a verba honorária,  descabe a sua redução.  -
Preliminar  de  julgamento  ultra  petita  instalada  de  ofício.
Decote de parte da sentença. - Apelo não provido. (TJ-MG -
AC:  10487120044119001  MG,  Relator:  Heloisa  Combat,
24/04/2014,  4ª CÂMARA CÍVEL,  29/04/2014).

AGRAVO REGIMENTAL. APELAÇÃO CÍVEL.  SENTENÇA
RECORRIDA QUE SE COADUNA COM JURISPRUDÊNCIA
DOMINANTE  DE  TRIBUNAL  SUPERIOR  E  DESTE
SODALÍCIO.  JULGAMENTO  MONOCRÁTICO  DO
RECURSO.  POSSIBILIDADE.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
SERVIDOR  PÚBLICO.  SALÁRIOS  EM  ATRASO.  NÃO
COMPROVAÇÃO  DE  VÍNCULO  ESTATUTÁRIO  COM  O



ENTE  MUNICIPAL  ART.  333,  I,  CPC.  AGRAVO
IMPROVIDO. 1. Se a sentença recorrida está de acordo com a
jurisprudência  dominante  de  Tribunal  Superior  e  do
respectivo  Tribunal,  pode  o  relator  apreciá-lo
monocraticamente, desde logo, a teor do que dispõe o art. 557,
§ 1º,  do CPC, afigurando-se prescindível a manifestação do
respectivo Órgão Colegiado. 2. O autor da ação, ora apelante,
deixou  de  fazer  prova  de  fato  constitutivo  do  seu  direito
(artigo  333,  inciso  I  do  CPC),  porquanto  lhe  competia
comprovar  ser  Vice-Prefeito  do  Município  apelado  para
pleitear  os  alegados  salários  em  atraso.  Assim,  é
imprescindível  que  o  autor  faça  juntada  de  documentos
essenciais para a análise do direito que pretende resguardar
através da tutela jurisdicional, não podendo o réu ser punido
baseado apenas em indícios. 3. Recurso improvido. (TJ-MA -
0000271-22.2002.8.10.0022,  Rel.  ANGELA  MARIA  MORAES
SALAZAR, 23/07/2015, 1ª CÂMARA CÍVEL, 30/07/2015).

Ante todo o exposto,  nego provimento ao recurso apelatório,
mantendo incólumes, pois, todos os termos da sentença vergastada.

É como voto.

DECISÃO

A Quarta Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de
Justiça  do  Estado  da  Paraíba  decidiu,  por  unanimidade, negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu  a  Sessão  Exmo.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho, e o Exmo. Des. Romero Marcelo da
Fonseca Oliveira .

Presente  ao  julgamento  o  Dr.  José  Raimundo  de  Lima,
Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça
do Estado da Paraíba, João Pessoa, 15 de maio de 2018.

João Pessoa, 18 de maio de 2018.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


