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APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA  C/C
INDENIZAÇÃO  POR  DANOS  MORAIS.  VÍNCULO
PRECÁRIO  COM  A  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATO
NULO. DIREITO AO SALDO SALÁRIO E AO FGTS.
TESE  FIRMADA  PELO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  EM  REPERCUSSÃO  GERAL.
PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS PEDIDOS. ACERVO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE PARA  AMPARAR A
REPARAÇÃO  PECUNIÁRIA  MORAL.
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CÓDIGO DE
PROCESSO  CIVIL.  PROVIMENTO  PARCIAL  DA
IRRESIGNAÇÃO.

-“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  CONTRATADO  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE
NECESSIDADE  TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE
658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014,
TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES
AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART.
19-A  DA  LEI  8.036/1990,  AO  LEVANTAMENTO  DOS
DEPÓSITOS  EFETUADOS  NO  FUNDO  DE  GARANTIA
DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1.  Reafirma-se,  para
fins  de  repercussão  geral,  a  jurisprudência  do  Supremo
Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo
determinado para atendimento de necessidade temporária de
excepcional interesse público realizada em desconformidade
com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não
gera  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em  relação  aos
servidores contratados, com exceção do direito à percepção
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 dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art.  19-A  da  Lei  8.036/1990,  ao  levantamento  dos  depósitos
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2.
Recurso extraordinário  a  que  se dá  parcial  provimento,  com o
reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da
jurisprudência sobre a matéria.”
(STF - RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI,
julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO GERAL -  MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-
09-2016 PUBLIC 23-09-2016 ).

- 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.

- O dano moral, para que seja indenizável, deve advir de ato ilícito
capaz de atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu,
motivo pelo qual não havendo prova de tal situação, impossível a
aplicação de reparação pecuniária.

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, DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Severino Olivan Dias de Oliveira, desafi-
ando sentença de fls. 154/159, lançada nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos
Morais movida contra o Estado da Paraíba, que julgou improcedente o pleito autoral, condenando
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 937,00
(novecentos e trinta e sete reais), com exigibilidade suspensa, devido à justiça gratuita deferida. 

Irresignado, o autor apelou (fls. 162/176), pugnando pelo deferimento das verbas tra-
balhistas (FGTS, décimo terceiro salário e férias) e pelo pagamento de indenização por Danos Mo-
rais. 

Por fim, requer o provimento do apelo. 

Contrarrazões ofertadas às fls.178/185.

Instada  a  manifestar-se,  às  fls.  199/203,  a  Procuradoria  de  Justiça  opinou  pelo
provimento parcial da apelação, para que o Estado da Paraíba seja condenado ao saldo salário e ao
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recolhimento do FGTS, em favor do autor, no período compreendido entre 01 de agosto de 2009 a
17 de julho de 2014, com atualização monetária.

É o relatório.

VOTO

Após  detida  análise  dos  autos,  verifico,  de  pronto,  que  o  recurso  ataca  sentença
fundamentada em tema pacificado sob a sistemática da repercussão geral.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que servidor público com
contrato de trabalho considerado inválido com a administração possui direito ao recebimento dos
salários referentes aos dias trabalhados e ao depósito do FGTS. Vejamos: 

“ADMINISTRATIVO.  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO.
SERVIDOR  PÚBLICO  CONTRATADO  POR  TEMPO
DETERMINADO  PARA  ATENDIMENTO  DE  NECESSIDADE
TEMPORÁRIA  DE  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.
REQUISITOS  DE  VALIDADE  (RE  658.026,  REL.  MIN.  DIAS
TOFFOLI,  DJE  DE  31/10/2014,  TEMA  612).
DESCUMPRIMENTO.  EFEITOS  JURÍDICOS.  DIREITO  À
PERCEPÇÃO  DOS  SALÁRIOS  REFERENTES  AO  PERÍODO
TRABALHADO  E,  NOS  TERMOS  DO  ART.  19-A  DA  LEI
8.036/1990,  AO  LEVANTAMENTO  DOS  DEPÓSITOS
EFETUADOS  NO  FUNDO  DE  GARANTIA  DO  TEMPO  DE
SERVIÇO  –  FGTS.  1.  Reafirma-se,  para  fins  de  repercussão
geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido
de que a contratação por tempo determinado para atendimento
de  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse  público
realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da
Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos
em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à
percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos
termos  do  art.  19-A  da  Lei  8.036/1990,  ao  levantamento  dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
–  FGTS.  2.  Recurso  extraordinário  a  que  se  dá  parcial
provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema
e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(STF  -  RE  765320  RG,  Relator(a):  Min.  TEORI  ZAVASCKI,
julgado  em  15/09/2016,  PROCESSO  ELETRÔNICO
REPERCUSSÃO  GERAL  -  MÉRITO  DJe-203  DIVULG  22-09-
2016 PUBLIC 23-09-2016). (Grifo Nosso).

Sendo assim, o decreto vergastado deve ser modificado, para conceder ao apelante
tão somente tais importâncias – saldo salário e valores referentes ao FGTS.
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Ora, em momento algum o apelado trouxe aos autos prova capaz de demonstrar a
regularidade  da  atividade  exercida  pelo  pelante,  bem  como  não  demonstrou  a  realização  de
pagamento, incidindo na regra do ônus probatório estático.

Em relação aos Danos Morais, é certo que em matéria de responsabilidade civil, nos
termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal, necessário se faz comprovar a conduta, o dano e o
nexo de causalidade, a fim de pleitear indenização do Estado. In Verbis:

 
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos  Poderes  da União,  dos  Estados,  do  Distrito  Federal  e  dos
Municípios  obedecerá  aos  princípios  de  legalidade,
impessoalidade,  moralidade,  publicidade e eficiência e, também,
ao seguinte: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de
1998)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado
prestadoras  de  serviços  públicos  responderão  pelos  danos  que
seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o
direito  de  regresso  contra  o  responsável  nos  casos  de  dolo  ou
culpa.”
(Art. 37, §6º, CF/88)

Pontue-se que, no que se refere aos supostos transtornos causados pela ligação que
informava sobre sua demissão por parte da Administração Pública, o mesmo não se desincumbiu do
ônus probandi, requisito processual essencial, conforme disciplina o art. 373 do CPC:

"Art. 373: O ônus da prova incumbe: 
I: ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito". 

Sobre  o  tema,  aplicação  do  ônus da  prova,  com a  maestria  que  lhe  é  peculiar,
esclarece  o  renomado  processualista  Moacyr  Amaral  Santos,  in  "Primeiras  Linhas  de  Direito
Processual Civil", 2º vol. Ed., Saraiva, pág. 348: 

"(...) O Código de Processo Civil, entretanto, resumiu o instituto
do ônus da prova a um único dispositivo, o art. 333, onde se lê: 'O
ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do
seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, mo-
dificativo ou extintivo do direito do autor. De tal forma, adotou a
teoria  de  Carnelutti,  estabelecida  no  seguinte  princípio:  'Quem
opõe uma pretensão em juízo deve provar os fatos que a susten-
tam; e quem opõe uma exceção deve, por seu lado, provar os fatos
do quais resulta; em outros termos - quem aciona deve provar o
fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato ou fatos extinti-
vos ou a condição ou condições impeditivas ou modificativas." 

Acerca da questão, colaciono jurisprudência do nosso Egrégio Tribunal de Jus-
tiça: 
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PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. ¿AÇÃO
DECLARATÓRIA  DE  INEXISTÊNCIA  DE  DÉBITO  C/C
OBRIGAÇÃO  DE  FAZER  E  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS¿.  SENTENÇA  IMPROCEDENTE.  IRRESIGNAÇÃO.
COBRANÇA  INDEVIDA.  EXISTÊNCIA.  REFORMA  DA
SENTENÇA.  CANCELAMENTO  DO  CARTÃO  DE  CRÉDITO.
DANOS  MORAIS.  ÔNUS  PROBATÓRIO  QUE  INCUMBE  AO
AUTOR.  ART.  333,  I,  CPC.  SENTENÇA  MANTIDA.
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO. Não  havendo
comprovação efetiva de abalo à honra da parte, não há que se
falar  em  indenização,  porquanto  o  grau  de  aborrecimento  e
constrangimento não serve para configurar o dano, mas sim para
quantificá-lo.  Nos  termos  do art.  333,  i1,  do  CPC,  o  ônus  da
prova  incumbe  ao  autor  quanto  ao  fato  constitutivo  de  seu
direito. (TJPB; APL 0101414-04.2010.815.0000; Segunda Câmara
Especializada Cível; Rel. Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos;
DJPB 16/10/2014; Pág. 17). (Grifo nosso).

CONSUMIDOR. Apelação cível.  Ação de indenização por danos
morais  e  materiais.  Procedência  parcial.  Irresignação.  Dano
moral. Inocorrência. Cobrança indevida. Cartão de crédito. Mero
aborrecimento.  Dano  material.  Ausência  de  comprovação  do
efetivo  prejuízo  material.  Desprovimento  do  recurso.  A  simples
cobrança indevida na fatura do cartão de crédito por si só, sem
qualquer  negativação,  não  configura  dano  moral  e  sim  mero
dissabor  comum  à  vida  cotidiana.  Assim,  caberia  ao  apelante
fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito (art. 333, I, do
cpc), vez que “quod non est in actis, non est in mundo” (aquilo
que não está nos autos, não existe no mundo), razão pela qual
não  procede  a  sua  irresignação. (TJPB;  APL  0028457-
64.2013.815.0011;  Segunda  Câmara  Especializada  Cível;  Rel.
Des.  Abraham  Lincoln  da  Cunha  Ramos;  DJPB  16/12/2015).
(Grifo nosso).

Ante  o  exposto,  PROVEJO  PARCIALMENTE  O  APELO,  para  condenar  o
Estado da Paraíba apenas no saldo salário e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, no
período  compreendido  entre  01  de  agosto  de  2009  a  17  de  julho  de  2014,   nos  termos  da
Repercussão Geral - RE 765320 RG/STF, respeitada a prescrição quinquenal, tudo a ser apurado na
liquidação de sentença.

Ato contínuo,  determino  que os consectários legais sigam os termos do julgamento
do RE 870.947 do Supremo Tribunal Federal, computando-se o termo inicial dos juros de mora e da
correção monetária, respectivamente, da citação e da data do inadimplemento.

Ônus de sucumbência invertidos.

É como voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Desembargador  Leandro  dos  Santos.
Participaram do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto (relator), o Exmo.
Des. Leandro dos Santos, 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, 22 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/11
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