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Poder Judiciário do Estado da Paraíba
Tribunal de Justiça

Gabinete da Desembargadora Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira

ACÓRDÃO

AGRAVO INTERNO N. 0001212-89.2011.815.0321
ORIGEM: Vara Única da Comarca de Santa Luzia
RELATOR: Juiz Miguel de Britto Lyra Filho, convocado para substituir a
Desª Maria das Neves do Egito de A. D. Ferreira
AGRAVANTE: Estado da Paraíba
PROCURADOR: Ricardo Sérgio Freire de Lucena 
AGRAVADA: Vitória Regina Nóbrega de Melo
ADVOGADO: Paulo César de Medeiros

AGRAVO  INTERNO.  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  CONTRATO
TEMPORÁRIO DE TRABALHO. NULIDADE RECONHECIDA.  SALÁRIO
RETIDO,  FÉRIAS,  DÉCIMO  TERCEIRO  E  FGTS.  PAGAMENTOS
DEVIDOS. MANTIDA  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE  PROVEU
PARCIALMENTE  RECURSO  APELATÓRIO  DA  PARTE  AGRAVADA.
DESPROVIMENTO.

- Em caso de manifesta improcedência ou afronta a jurisprudência
pacífica deste Colegiado ou de Tribunal Superior, pode o relator, com
arrimo  no  art.  557  do  CPC,  julgar  o  recurso  monocraticamente,
prerrogativa esta  que se estende à remessa oficial por força da
Súmula 253 do Superior Tribunal de Justiça.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos.

ACORDA a Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal
de Justiça da Paraíba, à unanimidade, negar provimento ao agravo
interno.

O  ESTADO  DA  PARAÍBA opôs  agravo  interno (f.  170/175)
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visando à reforma da decisão monocrática de f. 164/168, que, com arrimo
no  art.  557,  1º-A  do  CPC,  proveu  parcialmente  recurso  de apelação
interposto por  VITÓRIA REGINA NÓBREGA DE MELO, nos autos da ação
de  cobrança,  anulando  o  contrato  de  trabalho,  além  de  condenar  o
agravante  a  pagar  saldo  de  salários,  férias  acrescidas  de  um  terço,
décimo terceiro e depósitos do FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de
Seviço. 

A decisão hostilizada contém a seguinte ementa:

APELAÇÃO  CÍVEL.  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDORA  PÚBLICA
ESTADUAL. CONTRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO
EM  CONCURSO  PÚBLICO. AFRONTA  AO  ART.  37,  INCISO  II,  DA
CONSTITUIÇÃO  DA  REPÚBLICA.  NULIDADE  DO  VÍNCULO  FUNCIONAL.
VERBAS  RETIDAS: FÉRIAS  ACRESCIDAS DO TERÇO E  PAGAMENTO DO
FGTS, DIREITOS  ASSEGURADOS NA LEI MAIOR.  PRECEDENTES DO STF.
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBE AO ESTADO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
ILEGALIDADE.  PAGAMENTO  DEVIDO.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA
RECONHECIDA, DEVENDO CADA PARTE ARCAR COM METADE DAS CUSTAS
E OS HONORÁRIOS DOS SEUS RESPECTIVOS CAUSÍDICOS.  APLICAÇÃO
DO ART. 557, § 1º-A DO CPC. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL. 

- A investidura em cargo ou emprego público, nos termos do art. 37, inciso
II, da Lei Maior, depende de aprovação prévia em concurso público, exceto
as  nomeações  para  cargos  em  comissão,  declarados  em  lei  de  livre
nomeação  e  exoneração,  bem  como  para  contratação  temporária  de
excepcional interesse público. Se a contratação não ocorreu nesses termos,
o  contrato  deve  ser  extinto.  Todavia,  a  retenção  das  verbas  salariais
configurara enriquecimento sem causa da Administração Pública, uma vez
que se utilizou da prestação de serviço.

- A declaração apresentada é documento público; por conseguinte, goza de
presunção relativa de veracidade e de legalidade. Presume-se, até prova
em contrário, que seja verdadeiro e elaborado com estrita observância das
normas legais. Então, caberia ao apelado produzir provas para desconstituir
essa presunção, mas não o fez.

- Deve ser resguardado ao servidor contratado, sem prévia aprovação em
concurso  público,  mesmo  sendo  nulo  o  contrato,  o  direito  aos  valores
referentes  aos  depósitos  do  FGTS,  tudo  isto  conforme  a  orientação  da
Súmula  363  do  Tribunal  Superior  do  Trabalho,  sendo  indevida  a
condenação em multa rescisória, não sendo permitida dar ao dispositivo
uma interpretação extensiva.

- Segundo o art. 333, inciso II, do CPC, alegado o não pagamento das
férias acrescidas de um terço, caberia ao Estado afastar o direito da autora,
apresentando documentos, recibos e outras peças que atestem a efetiva
contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.
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-  Não  tendo  a  autora  obtido  tudo  quanto  formulou  na  petição  inicial,
correto o reconhecimento da sucumbência recíproca, nos termos do art. 21
do Código de Processo Civil.

No intuito de trazer a matéria ao órgão Colegiado, o Estado da
Paraíba  atravessou  o  presente  agravo  interno,  no  qual  sustenta  que  o
apelo  deveria  ter  sido  submetido  à  apreciação  desta  Câmara  Cível  (f.
170/175).

É o breve relato.

VOTO: Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
            Relator

Mantenho  a  decisão  agravada  (f.  164/168) pelos  seus
próprios fundamentos, transcrevendo trecho dela na parte que interessa:

VITÓRIA  REGINA  NÓBREGA  DE  MELO interpôs  apelação  contra
sentença do  Juiz  da  Vara  Única  da  Comarca  de  Santa  Luzia  (f.
109/110),  nos  autos  da  ação  de  cobrança  ajuizada  em  face  do
ESTADO DA PARAÍBA, que julgou improcedente o pedido exordial,
extinguindo o processo nos termos do art.  269,  inciso  I,  c/c  o art.
330, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

[...]

Narra  a  exordial  que  a  promovente  foi contratada  como prestadora de
serviço para a  função de Técnica de Enfermagem, em 01 de julho de
2009,  sendo  demitida  em  janeiro  de  2011,  aduzindo  que  recebia  a
remuneração mensal em forma de produtividade, contudo, alega que não
recebeu o saldo  de  salário  2007/2009,  férias  acrescidas  do  terço
constitucional em dobro de 2009/2010, férias proporcionais do período de
2010/2011, aviso prévio, FGTS, multa rescisória de 40% e multa contratual
do art. 477 da CLT.
 
O Magistrado a quo julgou improcedente o pleito,  sob o argumento de
ausência de prova do vínculo empregatício a amparar o pedido inicial.

O apelado alegou que  a  apelante  não  faz  jus  às  verbas  suscitadas  na
exordial, pois o contrato de trabalho celebrado entre eles é nulo, uma vez
que foi contratada sem aprovação prévia em concurso público.

Não merecem prosperar os argumentos expostos na sentença.

Compulsando  os  autos,  observa-se  que  a  apelante  juntou,  à  f.  26,
declaração comprobatória de tempo de serviço e de experiência
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profissional  emitida  pela  Secretaria  de  Saúde  do  Estado  da
Paraíba,  bem  como  escalas  de  plantão (f.  09/25),  as  quais  se
constituem como provas hábeis a demonstrar o vínculo laboral existente
entre as partes,  nos exatos termos descritos na peça inicial  (julho de
2009 a janeiro de 2011). 

A declaração apresentada é um documento público; por conseguinte, goza
de presunção relativa de veracidade e legalidade. Presume-se, até prova
em contrário, que seja verdadeiro e elaborado com estrita observância às
normas legais. Então, caberia ao apelado produzir provas para desconstituir
essa presunção, mas não o fez.

Conforme  restou  demonstrado  nos  autos,  o  ingresso  da  apelante  nos
quadros  da  Administração  Pública  estadual  não  se  deu  por  concurso
público,  o  que afronta  a Constituição Federal,  por  conseguinte,  os  atos
nulos  não  geram  direitos,  devendo  a  Administração  ou  até  o  Poder
Judiciário anular o contrato. 

Não obstante,  faz jus ao recebimento das verbas trabalhistas:  saldo de
salário, férias acrescidas do terço constitucional, férias proporcionais, além
do FGTS, com exceção das férias em dobro, da multa rescisória de 40%,
da multa contratual do art. 477 da CLT e do aviso prévio. 

Segundo o art. 37, inciso II da nossa Carta Magna, é nulo o contrato de
prestação de serviço firmado posteriormente à Constituição de 1988, sem
prévia aprovação em concurso público. Vejamos:

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: 
[…]
II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo
com  a  natureza  e  a  complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma
prevista  em  lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração; 

O referido comando é expresso no sentido de que a investidura em cargo
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de
provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade
do cargo ou emprego, na forma prevista na lei, com a ressalva dos cargos
em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 

De fato, a Constituição Federal preceitua no seu artigo 37, inciso II, que a
investidura  em  cargo  ou  emprego  público  depende  de  aprovação  em
concurso. Contudo, a contratação da apelante foi por tempo determinado e
para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público,
conforme estabelecido no inciso IX do mesmo dispositivo constitucional.  
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Então, não merece guarida a alegação de que sendo nula a investidura, a
contratada não faz jus as verbas reclamadas. Eventual falha na contratação
não pode servir de subterfúgio para liberar o Estado da obrigação de pagar
a quantia devida, pois a não quitação caracterizaria enriquecimento sem
causa por parte da Administração, em detrimento do serviço que lhe fora
prestado, o que é manifestamente inadmissível.

Diante  da comprovação de que a apelante  trabalhou para o Estado da
Paraíba, indubitavelmente a remuneração lhe é devida. Ademais, não se
pode esquecer que os vencimentos de servidores públicos constituem-se
verba de natureza alimentar, que objetivam promover a satisfação das suas
necessidades vitais básicas, de modo que não se deve cogitar atraso em
seu pagamento, mesmo que existam eventuais dificuldades orçamentárias.

Todavia, conforme entendimento consolidado no Supremo Tribunal Federal
e nesta Corte de Justiça, tem direito ao depósito do  FGTS o trabalhador
que  teve  seu  contrato  de  trabalho  declarado  nulo,  em  razão  do
descumprimento  da  norma  constitucional  que  requer  a  necessidade  de
prévia aprovação em concurso público para nomeação ao cargo. 

Vejamos os seguintes precedentes:  

CONTRATO DE TRABALHO FIRMADO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
DECLARADO NULO – AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO EM CONCURSO
PÚBLICO – PRECEDENTE. O Tribunal reconheceu o direito aos depósitos
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS aos trabalhadores
que  tiveram  o  contrato  de  trabalho  com  a  Administração  Pública
declarado  nulo  em  razão  da  inobservância  da  regra  constitucional  a
revelar  a  necessidade  de  prévia  aprovação  em  concurso  público.
Precedente:  Recurso  Extraordinário  nº  596.478/RR,  mérito  julgado  a
partir de repercussão geral admitida. Ressalva de entendimento pessoal.
(STF - ARE 736170 AgR, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma,
julgado em 17/09/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 04-
10-2013 PUBLIC 07-10-2013).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO.  DIREITO ADMINISTRATIVO.  CONTRATO
NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI Nº
8.036/90. CONSTITUCIONALIDADE. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei
nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia
do  Tempo  de  Serviço  na  conta  de  trabalhador  cujo  contrato  com  a
Administração  Pública  seja  declarado  nulo  por  ausência  de  prévia
aprovação em concurso público,  desde que mantido  o seu direito  ao
salário.  2.  Mesmo quando reconhecida  a  nulidade da  contratação  do
empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal,
subsiste  o  direito  do  trabalhador  ao  depósito  do  FGTS  quando
reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.  3.  Recurso
extraordinário  ao  qual  se  nega  provimento.  (STF  -  RE  nº  596478,
Relatora: Min. ELLEN GRACIE, Relator p/Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe-040  DIVULG  28-02-2013  PUBLIC  01-03-2013  EMENT VOL-02679-01
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PP-00068).

AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  FGTS.  MUNICÍPIO.  CONTRATO
TEMPORÁRIO. CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO APÓS O
TÉRMINO DO CONTRATO. NÃO REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO.
CONTRATO NULO POR AFRONTA AO ARTIGO 37, II, C.F.. DEPÓSITO DO
FGTS  DEVIDO.  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  19-A  DA  LEI  8.036-90.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. É devido o
depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de
trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da
Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. (Art. 19-A da
Lei  8.036-90).  -  Contrato  Nulo.  Efeitos.  A  contratação  de  servidor
público, após a  CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público,
encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo
direito  ao  pagamento  da  contraprestação  pactuada,  em  relação  ao
número  de  horas  trabalhadas,  respeitado  o  valor  da  hora  do  salário
mínimo, e dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Enunciado 363
TST,  Revisado  pela  RA  nº  121/03,  DJ  19.11.03,  Republicado  DJ
25.11.03). ACORDA a Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da
Paraíba, na conformidade do voto do Relator e da súmula de julgamento
de  fls.,  por  votação  unânime,  NEGAR  PROVIMENTO  AO  APELO,  em
desarmonia com o parecer  da Procuradoria  Geral  de Justiça.  (TJPB -
APELAÇÃO  CÍVEL  nº  200.2010.002818-8/001,  Relator:  Des.  Manoel
Soares Monteiro, Primeira Câmara Cível, publicação: 04/11/2011).

Diante  das  considerações  expendidas  e  jurisprudência  consolidada  em
casos semelhantes, não merecem prosperar os argumentos apresentados
pelo apelante, pois, apesar do contrato de prestação de  serviços com a
apelada ter ocorrido sem submissão a concurso público, e, tratando-se a
hipótese  de  uma  nulidade  contratual, o  órgão  público  ao  extinguir  o
contrato de prestação de serviço com a servidora, no que se refere à sua
condenação  ao pagamento dos  depósitos fundiários,  está cumprindo a
Súmula 363 do Supremo Tribunal Federal.
 
Neste particular, a renovação sucessiva do contrato celebrado com a autora
foi  feita sem amparo legal,  de modo que é indiscutível  a sua nulidade.
Portanto, faz jus ao recebimento do FGTS (sem acréscimo da multa
contratual), em razão da extinção do contrato temporário de trabalho.

O Supremo Tribunal Federal assim já decidiu sobre o tema:

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.1

1 ARE  663104  AgR/PE  -  Relator:  Ministro  Ayres  Britto  -  Segunda  Turma  –  Julgamento:  28/02/2012  -

http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10712324/inciso-ii-do-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
http://www.jusbrasil.com/legislacao/1034025/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/10711149/par%C3%A1grafo-2-artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/topicos/2186546/artigo-37-da-constitui%C3%A7%C3%A3o-federal-de-1988
http://www.jusbrasil.com/legislacao/104148/lei-do-fgts-lei-8036-90
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AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO  EXTRAORDINÁRIO  COM  AGRAVO.
CONSTITUCIONAL.  DIREITOS SOCIAIS.  DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS. APLICABILIDADE A CONTRATOS TEMPORÁRIOS SUCESSIVAMENTE
PRORROGADOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
PROVIMENTO.2

No mesmo sentido, cito precedente desta Corte:

DIREITO  ADMINISTRATIVO  E  CONSTITUCIONAL.  CONTRATO
TEMPORÁRIO  POR  EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  MUNICÍPIO.
AGENTE  DE  SAÚDE.  COMBATE  À  DENGUE.  COBRANÇA  DE  VERBAS
SALARIAIS. AUSÊNCIA DE LEI QUE REGULAMENTE O ART. 37, IX DA CF
NO ÂMBITO MUNICIPAL.  APLICAÇÃO DA REGRA GERAL,  INSCULPIDA
NO ART. 39, § 3º DA CF. FÉRIAS, TERÇO DE FÉRIAS E 13ºS SALÁRIOS
DEVIDOS.  DIREITO  CONSTITUCIONAL  INDISPONÍVEL.  REFORMA  DO
DECISUM. PROCEDÊNCIA PARCIAL DA APELAÇÃO. - Havendo prova de
que o autor  prestou serviços  junto à Municipalidade,  na condição  de
servidor  público  admitido  mediante  contratos  administrativos
temporários,  é  de  se  reconhecer  a procedência  de sua  pretensão ao
recebimento do décimo terceiro salário e às férias, correspondente ao
período laborado.3

No  tocante  à  multa  contratual  rescisória  de  40%,  sabendo-se  que  o
contrato de prestação de serviços com o Estado da Paraíba ocorreu de
forma ilegal, não se trata a hipótese de demissão sem justa causa, mas
de uma nulidade contratual, sendo indevida a condenação em multa,
pois o órgão público, ao extinguir o contrato de prestação de serviço com a
servidora, como já afirmado, está cumprindo comando constitucional, não
sendo  permitido  dar  ao  dispositivo  (Súmula  363/STF)  interpretação
extensiva.

Quanto  às  férias  acrescidas  de  um  terço,  trata-se  de  um  direito
previsto  no  art.  7º,  inciso  XVII  da  Constituição  Federal,  conferido  aos
servidores ocupantes de cargos públicos, por força do art. 39, § 3º da Lei
Maior. Portanto, no momento em que a Administração Pública impede a sua
fruição aniquila um direito fundamental, levando, por conseguinte, ao seu
enriquecimento sem causa. 

Além do mais, não há que se aceitar que a Administração Pública possa
desfrutar dos trabalhos do seu servidor quando, na verdade, deveria ter-lhe
concedido o direito subjetivo ao descanso remunerado. 

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

Publicação:19/03/2012.

2 ARE 649393 AgR/ MG - Relatora: Ministra Cármen Lúcia - Primeira Turma - Julgamento: 22/11/2011 – Publicação:
14/12/2011.  
3 TJPB - Processo nº 07420060021610001 – Primeira Câmara Civel - Relator DES. José Di Lorenza Serpa – Julgamento:
06/05/2010.
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AÇÃO  DE  COBRANÇA.  SERVIDORES  PÚBLICOS  MUNICIPAIS.  VERBAS
NÃO RECEBIDAS. RELAÇÃO ESTATUTÁRIA. SALÁRIOS RETIDOS. PROVA.
ÔNUS  DO MUNICÍPIO.  CONDENAÇÃO DOS  PERÍODOS EM QUE  NÃO
HOUVE  PROVA  DA  QUITAÇÃO.  FÉRIAS.  TERÇO  CONSTITUCIONAL.
DESPROVIMENTO. 1. Alegando os autores retenção de salário em alguns
meses, é ônus do município a comprovação do respectivo pagamento. 2.
Mantém-se a sentença que condena a edilidade ao pagamento de 13º
salários, cuja quitação não foi provada por esta, em vista de se lhe pesar
o  ônus  probatório.  3.  Pela  interpretação  sistemática  dos
dispositivos  constitucionais  relativos  aos  direitos  dos
trabalhadores e do Código Civil, bem como tomando por base a
jurisprudência dos tribunais de superposição, é de se garantir o
direito aos servidores públicos municipais de receber o terço de
férias, ainda que não as tenham gozado à época devida. 4. “De
outra parte, o fato de o servidor não haver usufruído o direito,
não lhe acarreta punição ainda maior; qual seja, a de deixar de
receber a indenização devida, com o acréscimo constitucional.
Procedimento que acarretaria, ainda, enriquecimento ilícito do
Estado.  Agravo  regimental  a  que  se  nega  provimento”.  (RE-Agr
324.880-4/SP, 1ª Turma, REL. MIN. CARLOS BRITTO, DJU 10/03/2003).4

Vê-se,  assim,  que  não  havendo  prova  do  adimplemento  das  férias
acrescidas  do  terço  constitucional,  a  condenação  do  Estado  ao  seu
pagamento é medida que se impõe. 

Quanto ao décimo terceiro salário, este também consiste em um direito
consagrado constitucionalmente, nos termos do art. 7º, inciso VIII. Todavia
o  apelante  não  provou o  pagamento da referida  verba,  devendo,  pois,
arcar com as consequências.

Por  fim,  no que diz  respeito  aos pedidos de  férias  em dobro,  aviso
prévio  e  multa  do  art.  477/CLT,  nesses  pontos  a  apelação  não
prospera porque tais verbas são devidas apenas nas relações de emprego
regidas pela CLT, pois tais direitos não se encontram inseridos nos direitos
sociais garantidos no art. 39, § 3º da Carta Magna. 

Como é cediço, alegado o não pagamento das verbas trabalhistas, cabe ao
Estado  afastar  o  direito  da  autora  apresentando  documentos  e  recibos
referentes à contraprestação pecuniária, o que não se vislumbra nos autos.

Assim vem decidindo a  jurisprudência  deste  Tribunal,  pois  incumbia  ao
apelado provar à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora,  ex vi  do art. 333, II, do CPC, considerando que a essa
somente compete provar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do
CPC), não sendo lícito esquivar-se de tal pagamento.

Conclui-se, portanto, que deve ser reconhecido à autora/apelante o direito
ao recebimento da diferença de salário do ano de 2009; décimo terceiro

4 TJPB – Apelação Cível nº 107.2006.001111-4/001 – Terceira Câmara Cível – Relator: Des. Márcio Murilo da Cunha
Ramos – Julgamento: 10/06/2008 – Publicação: 13/06/2008.
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salário proporcional de 2009 e integral de 2010, ambos com incidência da
contribuição previdenciária; férias proporcional de 2010/2011 acrescidas de
um  terço  constitucional,  sem  incidência  da  contribuição  previdenciária,
FGTS  (sem  multa  contratual) com  correção  pelo  INPC,  desde  o
inadimplemento, e juros de mora de 0,5% ao mês, ex vi do art. 1º-F da Lei
nº 9.494/97, desde a citação. E a partir da entrada em vigor da Lei nº
11.960/2009 haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento,
dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança.  

Ante o exposto, de forma monocrática, à luz do art. 557, § 1º-A do CPC,
dou provimento parcial à apelação, para anular o contrato temporário
de trabalho e condenar o Estado da Paraíba a pagar, à  autora/apelante,
os saldos de salários,  as férias acrescidas de um terço constitucional  e
décimo  terceiro  salário,  bem  como  aos  depósitos  do  FGTS,  julgando
improcedentes os pleitos referentes às férias em dobro, multa contratual
do art. 477 da CLT, multa rescisória de 40% e aviso prévio. 

Não tendo a autora obtido tudo quanto formulou na petição inicial,
reconheço a sucumbência recíproca, para determinar  que  cada uma
das  partes  arque  com  metade  das  custas  e  honorários  de  seus
respectivos advogados, nos termos do art. 21 do Código de Processo
Civil, ressalvada a aplicação do art. 12 da Lei n. 1.060/50.5

Consoante se observa, a decisão impugnada via agravo interno
foi  lançada  de  acordo  com  tantas  outras  desta  Corte  de  Justiça  e  de
Tribunais  Superiores,  e  em  sintonia  com  o  art.  557  do  CPC,  não
merecendo, portanto, qualquer retoque.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

Presidiu  a  Sessão Excelentíssimo  Desembargador ABRAHAM
LINCOLN  DA  CUNHA  RAMOS,  que  participou  do  julgamento  com  o
Excelentíssimo Doutor MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO (Juiz  de Direito
Convocado,  em  substituição  à Excelentíssima Desembargadora MARIA  DAS
NEVES DO EGITO DE A.D. FERREIRA) e com  o Excelentíssimo Desembargador
OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE FILHO.

Presente à Sessão o Excelentíssimo Doutor VALBERTO COSME DE
LIRA, Procurador de Justiça.

5 STJ,  EDcl  no REsp 768.652/PR,  Rel.  Ministro  SIDNEI  BENETI,  TERCEIRA TURMA,  julgado  em 25/03/2008,  DJe
11/04/2008.
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Sala de Sessões da Segunda Câmara Especializada Cível do Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa/PB, 27 de janeiro de
2015.

Juiz Convocado MIGUEL DE BRITTO LYRA FILHO
Relator

 


