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REMETENTE: Juízo da Vara Única da Comarca de Serra Branca

DECISÃO MONOCRÁTICA

ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL –
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL
ANÁLISE  CONJUNTA  –  RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA  CONVERTIDA  EM  AÇÃO  DE
COBRANÇA – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA
PARA  A  PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS  EM
FAVOR  DA  ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –
RELAÇÃO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA  –
COMPETÊNCIA  DA  JUSTIÇA  ESTADUAL
RECONHECIDA  PELO  STJ  –  DIREITO  AO
PAGAMENTO DAS VERBAS REFERENTES AO
SALÁRIO,  DÉCIMO  TERCEIRO,  FÉRIAS  E
RESPECTIVO  TERÇO  CONSTITUCIONAL  –
EXTENSÃO  DOS  DIREITOS  SOCIAIS
PREVISTOS  NO  ART.  7º  DA  CF  AOS
CONTRATADOS  TEMPORARIAMENTE  PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  –
ENTENDIMENTO  JURISPRUDENCIAL
DOMINANTE  NO  STF  –  SENTENÇA  EM
CONSONÂNCIA  COM  O  ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL  DOMINANTE  NO  STF  E
NESTA CORTE DE JUSTIÇA – NEGATIVA DE
SEGUIMENTO  À  REMESSA  E  AO  APELO –
ART. 557, CAPUT, DO CPC C/C SÚMULA Nº
253 DO STJ.

 Quanto  à  competência,  registre-se  que  este
Tribunal  de  Justiça  não  poderá  se  negar  a
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apreciar  quaisquer  dos  pedidos  oriundos  de
reclamação  trabalhista  convertida  em ação  de
cobrança, porquanto o Superior Tribunal Justiça
já  reconheceu  a  competência  da  Justiça
Estadual  para  o  julgamento  dos  processos
referentes  às  contratações  temporárias
realizadas  pela  Administração  Pública,  sendo
esta a hipótese dos autos. 

 No  que  tange  ao  direito  do  promovente  à
percepção de salário, décimo terceiro, férias e o
respectivo  terço  constitucional,  a  matéria  resta
pacificada  no  Supremo  Tribunal  Federal,  bem
como nesta Corte de Justiça, que estende aos
servidores  contratados  temporariamente  os
direitos sociais previstos no art. 7º da CF.

 Sentença  em  conformidade  com  o
entendimento jurisprudencial dominante no STF
e  nesta  Corte  de  Justiça.  Negativa  de
seguimento  ao  reexame  necessário  e  à
apelação cível. Inteligência do art. 557, caput, do
CPC c/c Súmula nº 253 do STJ.

VISTOS, etc.

Cuida-se  de  Ação  de  Cobrança ajuizada  por  CRISTIANO
DIEGO  FERREIRA  em  face  do  ESTADO  DA  PARAÍBA,  requerendo  o
pagamento dos salários dos meses de fevereiro a agosto de 2009, além do
décimo-terceiro salário, férias e terço constitucional de férias proporcionais ao
período reclamado (fls. 03/08).

Inicialmente  ajuizada  perante  à  Justiça  do  Trabalho,  foi
reconhecida a incompetência daquele Juízo para a apreciação desta causa
(fls. 94/100).

Processo distribuído para a Vara Única da Comarca de Serra
Branca (fl. 107).

Contestação às fls. 112/124.

Sentença  de  procedência  parcial  prolatada  às  fls.  161/164,
condenando o promovido ao pagamento das verbas reclamadas na exordial, a
exceção das multas de caráter celetista, previstas nos arts. 467 e 477 da CLT.

Apelação apresentada pelo Estado da Paraíba às fls. 167/175,
requerendo a reforma da decisão  a quo,  no sentido  de julgar  a  demanda
totalmente  improcedente,  por  sustentar  a  nulidade  da  contratação  do
promovente, porquanto se deu sem concurso público e após a vigência da
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Constituição Federal  de 1988.  Por fim, pugna pela aplicação dos juros de
mora nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, devendo incidir a partir da
citação, bem como pela fixação dos honorários advocatícios de acordo com
as disposições do art. 20, §4º, do CPC. 

Sem contrarrazões, conforme certidão de fl. 179.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do
recurso (fls. 184/186).

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente,  cumpre  esclarecer  que  se  faz  necessária  a
apreciação  conjunta  do  recurso  voluntário  e  oficial,  na  medida  em  que  a
matéria a ser analisada em decorrência deste último abarca todo o conteúdo
objeto do primeiro.

Vislumbro que o presente caso comporta análise monocrática,
consoante autoriza o art. 557,  caput1, do CPC c/c Súmula nº Súmula nº 253
do  STJ,  porquanto  a  sentença  apresenta-se  em  consonância  com  a
jurisprudência  dominante nesta Corte  de Justiça,  bem como nos Tribunais
Superiores, conforme veremos. 

No  caso,  o  apelado  prestou  serviços  ao  Estado  da  Paraíba
desde  fevereiro  de  2007,  mas  alega  não  haver  recebido  os  salários  dos
meses de fevereiro a agosto de 2009, bem como o décimo terceiro salário,
férias e respectivo terço constitucional do período em questão.

A  título  de  comprovação,  extrai-se  dos  autos  a  lista  de
presença dos empregados da E.E.E.I.F.E.M. Manoel H. Sobrinho (fls. 12/26),
demonstrando que o recorrido laborou durante os meses reclamados, além da
ficha financeira de fl. 75, que somente registra o pagamento dos salários do
promovente a partir do mês de setembro de 2009.

Ademais, é importante ressaltar que o ente público não nega o
vínculo  com o promovente,  embora  sustente  que o referido  contrato  seria
nulo, haja vista ter sido firmado após a vigência da Constituição Federal de
1988 sem a prévia aprovação em concurso público.

Feitas tais considerações, passo à análise de mérito.

Quanto  ao  direito  do  promovente  à  percepção  de  salário,
décimo terceiro, férias e o respectivo terço constitucional, a matéria resta
pacificada no Supremo Tribunal Federal, bem como nesta Corte de Justiça,
que têm estendido aos servidores contratados temporariamente os direitos

1 Art. 557. 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. (Redação dada pela Lei nº 9.756, de 17.12.1998).
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sociais  previstos  no art.  7º  da CF,  conforme se depreende pelos  julgados
abaixo:

Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo.
2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado
em  caráter  temporário.  Renovações  sucessivas  do
contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos
no art.  7º  da CF,  nos termos do art.  37,  IX,  da CF.
Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias.
3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias.
Questão  de  índole  infraconstitucional.  4.  Ausência  de
argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5.
Agravo regimental a que se nega provimento.2

AGRAVO  REGIMENTAL  EM  RECURSO
EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.  DIREITOS
SOCIAIS PREVISTOS NO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO. EXTENSÃO
AO SERVIDOR CONTRATADO TEMPORARIAMENTE.
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.  1.  Conforme  a
jurisprudência  do  Supremo  Tribunal  Federal,  os
servidores  contratados  em  caráter  temporário  têm
direito à extensão de direitos sociais constantes do
art. 7º do Magno Texto, nos moldes do inciso IX do
art.  37  da  Carta  Magna.  2.  Agravo  regimental
desprovido.3 

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA
APROVAÇÃO  EM  CONCURSO.  DIREITO  À
ESTABILIDADE.  INEXISTÊNCIA.  DIREITO  AOS
SALÁRIOS RETIDOS DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS E
SEUS  RESPECTIVOS  TERÇOS  CONSTITUCIONAIS.
PRECEDENTE  DO  STF. NÃO  COMPROVAÇÃO  DO
PAGAMENTO.  ÔNUS DO ESTADO.  ART.  333,  II,  DO
CPC.  VERBAS  DEVIDAS.  FGTS.  DIREITO  AO
RECOLHIMENTO  DAS  PARCELAS  RELATIVAS  À
EFETIVA  PRESTAÇÃO  DO  SERVIÇO.  SEGURO
DESEMPREGO. VERBA CELETISTA. DESCABIMENTO.
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA
RECÍPROVA.  COMPENSAÇÃO.  PROVIMENTO
PARCIAL  DO  APELO.  A  administração  pública  detém
discricionariedade para exonerar o servidor contratado a
título  precário.  O  Supremo  Tribunal  Federal,
modificando posicionamento anterior, tem entendido
que, em caso de nulidade do contrato de trabalho, ao
empregado  admitido  no  serviço  público  sem
concurso são devidos, além do saldo de salários, o
décimo terceiro,  as  férias  e  o  terço  constitucional.
(….).4

2 STF - ARE 681356 AgR, Relator(a):   Min.  GILMAR MENDES,  Segunda Turma, julgado em 28/08/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-182 DIVULG 14-09-2012 PUBLIC 17-09-2012. 

3 STF  -  ARE  663104  AgR,  Relator(a):   Min.  AYRES  BRITTO,  Segunda  Turma,  julgado  em  28/02/2012,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 16-03-2012 PUBLIC 19-03-2012.
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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO
ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO DE TRABALHO COM O MUNICÍPIO DE
INGÁ. NULIDADE RECONHECIDA. DÉCIMO TERCEIRO
SALÁRIO,  FÉRIAS  E  FGTS.  VERBAS  A  QUE  TEM
DIREITO  O  DEMANDANTE. MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA.  DESPROVIMENTO  DE  AMBOS  OS
RECURSOS. (...) É obrigação constitucional do poder
público  remunerar  seus  servidores  pelos  trabalhos
prestados,  constituindo  enriquecimento  ilícito  a
retenção de suas verbas salariais. Portanto, é devido
o pagamento do décimo terceiro salário e das férias.
Com relação ao FGTS, o recente informativo n. 670/stf,
relativo  ao  período  de  11  a  15  de  junho  de  2012,
consignou que o pretório Excelso,  no julgamento do re
596478/rr, Rel. Orig. Min. Ellen gracie, Rel. P/ o acórdão
Min.  Dias  toffoli,  cujo  acórdão  está  pendente  de
publicação, decidiu que “o art. 19 - A da Lei nº 8.036/90,
acrescido  pelo  art.  9º  da  Medida  Provisória  nº  2.164-
41/2001,  que assegura direito  ao FGTS à pessoa  que
tenha sido contratada sem concurso público não afronta a
constituição”.5

Por esse prisma, entende-se que o promovente somente não
teria  direito  ao  pagamento  dos  valores  respectivos  se  a  Administração
Estadual comprovasse a sua quitação, o que não ocorreu no presente caso.

Dessa  forma,  impõe-se  a  manutenção  da  sentença,  que
reconheceu  o  direito  do  autor  ao  pagamento  dos  salários  referentes  aos
meses de fevereiro a agosto de 2009, ao décimo terceiro salário, férias e terço
constitucional proporcional ao período reclamado.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA

Quanto  à  atualização  do  montante  da  condenação,
desnecessária qualquer alteração à decisão a quo, que a fixou corretamente
de acordo com o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação dada pela Lei nº
11.960/09, considerando que ainda está pendente de apreciação a modulação
dos efeitos da decisão do STF que reconheceu a inconstitucionalidade parcial
do referido artigo, nos autos da ADIn nº 4.357/DF.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por  fim,  também  não  merece  acolhida  as  razões  recursais
quanto à minoração dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados
em R$ 1.000,00 (mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional à
presente demanda, já estabelecida com amparo no §4º6, do art. 20, do CPC.

4 TJPB; AC 0000984-13.2012.815.0311; Quarta Câmara Especializada Cível; Rel. Juiz Conv. Marcos Coelho
de Salles; DJPB 22/01/2014.

5 TJPB;  Rec. 020.2010.001035-2/001;  Segunda Câmara Especializada Cível;  Rel.  Juiz  Conv. João Batista
Barbosa; DJPB 10/09/2013; Pág. 13. 

6 Art. 20. Omissis. § 4o Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que não houver
condenação ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão
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DISPOSITIVO

Ante  o  exposto,  NEGO  SEGUIMENTOS  AOS  RECURSOS
OFICIAL E VOLUNTÁRIO, o que faço monocraticamente, com respaldo no
art. 557, caput, do CPC c/c Súmula nº 253 do STJ, mantendo-se a sentença
em todos os seus termos.

P.I.

João Pessoa, 14 de janeiro de 2015.

 

Desembargador JOSÉ AURÉLIO DA CRUZ
                                RELATOR

fixados consoante apreciação eqüitativa do juiz,  atendidas as normas das alíneas a,  b e c do parágrafo
anterior. (Redação dada pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994).
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