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REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÕES.  AÇÃO  DE
COBRANÇA.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.
PRESTAÇÃO  DE  SERVIÇOS.  SERVIDORA
CONTRATADA  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
VIOLAÇÃO AO ART.  37,  II,  DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.  CONTRATO  NULO.  PERCEBIMENTO
DAS FÉRIAS,  ACRESCIDAS DO TERÇO,  DÉCIMO
TERCEIRO,  AVISO-PRÉVIO, MULTA DO ART. 477
DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO E
MULTA  DE  40%.  DESCABIMENTO.  VERBAS
DEVIDAS. SALÁRIOS RETIDOS E FGTS -  FUNDO
DE  GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
ENTENDIMENTO  CONSOLIDADO  PELO
SUPREMO  TRIBUNAL  FEDERAL.  REFORMA
PARCIAL DO DECISUM.  PROVIMENTO PARCIAL
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DO  APELO  MANEJADO  PELO  ENTE  PÚBLICO.
PROVIMENTO  PARCIAL DO  RECURSO
INTERPOSTO  PELA PROMOVENTE.
PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA OFICIAL.
RECURSO  ADESIVO.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA  DE  VERBAS  RESCISÓRIAS.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL. APRESENTAÇÃO  DE
DOIS  RECURSOS  EM  COMBATE  À  DECISÃO.
PRINCÍPIO  DA  UNIRRECORRIBILIDADE.
OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
NÃO CONHECIMENTO.

- A respeito dos direitos dos servidores contratados
pela Administração Pública sem observância ao art.
37, II, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal
Federal,  após  reconhecer  a  repercussão  geral  da
matéria,  decidiu  que  tais  servidores  fazem  jus
apenas ao percebimento dos salários referentes aos
dias trabalhados e ao depósito do  FGTS,  de forma
que  não  procede  a  pretensão  autoral  quanto  ao
percebimento  das  férias,  acrescidas  do  respectivo
terço, do décimo terceiro salário, do aviso-prévio, da
multa  do  art.  477,  da  Consolidação  das  Leis  do
Trabalho, bem como da multa de 40%.

-  O  recurso  adesivo  não  se  credencia  ao
conhecimento,  haja vista  a observância do  princípio
da  unirrecorribilidade,  o  qual,  diga-se,  rejeita  a
interposição  de  mais  de  um  recurso  pela  mesma
parte, em face da decisão, por força da ocorrência da
preclusão consumativa.

VISTOS, relatados  e  discutidos  os  presentes

autos.
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ACORDA a Quarta Câmara Cível do Tribunal

de Justiça da Paraíba, por unanimidade,  prover parcialmente  o recurso apelatório
manejado pela parte autora, do ente municipal e à remessa oficial e não conhecer do
recurso adesivo.

Maria José de Souza Pereira ajuizou a vertente Ação
Ordinária de Cobrança, em face do Município de Aroeiras, ao fundamento de ter
sido admitida pela Edilidade, na qualidade de prestadora de serviços, para exercer o
cargo de professora, no período compreendido entre 01 de janeiro de 2009 a  02 de
janeiro de 2013, ocasião em que foi exonerada, imotivadamente, sem o percebimento
das verbas pertinentes  aos  salários  dos meses de  outubro de 2012 a dezembro de
2012; gratificação natalina dos anos de 2009 à 2012, férias + terço de 2009 a 2012, aviso
prévio, recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a multa de
40% e multa do art. 477 da CLT.

O feito tomou curso regular e, às fls. 31/35, a Juíza de
Direito  a  quo julgou  parcialmente  procedente  a  pretensão  disposta  na  inicial,
consignando os seguintes termos:

Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos
consta,  com  arrimo  no  art.  269,  I,  do  CPC,  julgo
parcialmente procedente a pretensão autoral a fim
de condenar o Município de Aroeiras a proceder ao
pagamento de:
a) saldo de salário referente aos meses de outubro,
novembro e dezembro de 2012;
b) férias integrais referentes aos anos de 2010 e  2011
e proporcionais  concernentes a 2012, acrescidas do
terço constitucional e sem dobras, tomando-se como
base o valor da última remuneração percebida;
c)  décimo  terceiro  salário,  de  forma  proporcional,
referente  ao  ano  de  2009,  e  de  forma  integral
referente aos anos de 2010,2011 e 2012.
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Para fins de atualização monetária e compensação da
mora,  haverá  a  incidência  uma  única  vez,  até  o
efetivo  pagamento,  dos  índices  oficiais  de
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de
poupança, consoante o disposto no art. 1º-F, da Lei
nº  9.494/97,  atribuída  pela  Lei  11.960,  de  30.06.09,
tendo em vista a que presente ação foi proposta após
a nova redação atribuída ao dispositivo em comento
(consoante entendimento da Corte Especial  do STJ
que,  ao  julgar  os  EREsp  1.207.197,  alterou  o
entendimento  que  vinha  sendo  adotado  naquele
Sodalício e firmou posição no sentido de que a Lei
11.960 deve ser aplicada, de imediato, aos processos
em andamento).
Com fulcro no art. 21, do CPC, condeno os litigantes
ao pagamento recíproco de honorários, os quais fixo
no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação, tudo em conformidade com o parágrafo
4º do art. 20 do CPC. Suspendo a exigibilidade desta
condenação,  quanto  a  parte  autora,  por  ser  esta
beneficiária  da  Justiça  Gratuita  (art.  12  da  lei
1.060/1950).
Sem condenação em custas.

Inconformada, a promovente interpôs  APELAÇÃO,
fls.  38/43, na qual repisou as assertivas declinadas na petição inicial, alegando fazer
jus  aos salários  dos meses  de  outubro de  2012  a  dezembro de  2012;  gratificação
natalina  dos  anos  de  2009  à  2012,  férias  +  terço  de  2009  a  2012, aviso  prévio,
recolhimento do FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, a multa de 40% e
multa do art. 477 da CLT. Assevera que, enquanto trouxe aos autos provas robustas
pertinentes ao seu contrato de trabalho, cumprindo, assim com o preconizado no art.
333,  I,  do  Código  de  Processo  Civil,  a  Administração  Pública,  não  evidenciou  o
adimplemento das verbas invocadas, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 333,
II, do citado diploma legal.
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Igualmente  irresignado,  o  Município  de  Aroeiras
interpôs APELAÇÃO às fls. 45/48, no qual asseverou que o contrato firmado entre as
partes é nulo, uma vez que a parte autora ingressou no serviço público sem prévia
aprovação em concurso público, de forma que assevera ser indevido o pagamento a
título de férias e décimo terceiro, bem como de qualquer verba de ordem celetista.

Ato  contínuo,  a  Edilidade  apresentou  Recurso
Adesivo, fls. 53/56, nos mesmos termos do Apelatório. 

Contrarrazões ofertadas pelo Município de Aroeiras
e pela parte autora, fls. 49/52 e 59/64, respectivamente.

Subiram os autos, ainda, por impulso oficial.

Feito não remetido ao Ministério Público porquanto
desnecessário na hipótese.

É o RELATÓRIO.

VOTO

De  início,  exercendo o juízo de admissibilidade do
recurso adesivo manejado pelo promovido, devo assinalar que o inconformismo não
se  credencia  ao  conhecimento,  haja  vista  a  observância  do  princípio  da
unirrecorribilidade, o qual, diga-se, rejeita a interposição de mais de um recurso pela
mesma  parte,  em  face  da  mesma  decisão,  por  força  da  ocorrência  da  preclusão
consumativa. 

Dessa  forma,  tendo  a  parte  promovida interposto
apelação autônoma, fls.  45/48,  operou-se  o instituto da preclusão, que nada mais é
que a perda da faculdade (ou direito processual) de praticar um ato, haja vista já ter
findado a oportunidade de discutir a matéria. 
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Com efeito, como ensina Nelson Nery Junior, 

(…)  uma  vez  já  exercido  o  direito  de  recorrer,
consumou-se a oportunidade de fazê-lo,  de sorte a
impedir  que  o  recorrente  torne  a  impugnar  o
pronunciamento  judicial  já  impugnado.  (In. Teoria
Geral  dos Recursos.  6.  ed.  São Paulo:  RT,  2004,  p.
192).

Nesse sentido, destaco os julgados a seguir:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ADESIVO.
PRECLUSÃO  CONSUMATIVA.  AUSÊNCIA  DE
PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ.
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE  DISPOSITIVO
VIOLADO.  SÚMULA  284/STF.  MATÉRIA
CONSTITUCIONAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE
CONHECIMENTO.  ADIANTAMENTO  DE
HONORÁRIOS  DE  PERITO.  REEMBOLSO  PELA
PARTE  SUCUMBENTE.  RECURSO  ESPECIAL
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE,
DESPROVIDO.  (REsp  833.969/MG,  Rel.  Ministro
TEORI  ALBINO  ZAVASCKI,  PRIMEIRA TURMA,
julgado em 13/04/2010, DJe 23/04/2010)

E,

APELAÇÃO CÍVEL.  PREVIDENCIÁRIO. PLEITO
DE  RESTABELECIMENTO  DO  AUXÍLIO-
DOENÇA E SUA POSTERIOR CONVERSÃO EM
APOSENTADORIA  POR  INVALIDEZ.  Perícia
judicial no sentido da incapacidade definitiva para a
atividade habitual de motorista de veículos pesados.
Possibilidade de reabilitação e readaptação funcional
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p ara cobrador. Deferimento do auxílio-doença pelo
MM juízo a quo. Indeferimento de sua conversão em
aposentadoria  por  invalidez.  Inconformismo  do
apelante.  Existência  de  prova  contundente  em
sentido  contrário  à  possibilidade  de  reabilitação.
Incapacidade laborativa comprovada nos autos. Não
submissão do juízo o laudo pericial. Reforma parcial
da  sentença.  Conversão  do  auxílio-doença  em
aposentadoria  por  invalidez,  a  partir  da  citação
válida. Juros de mora a partir da citação e correção
monetária a partir do vencimento de cada p arcela.
Sentença reformada neste item. V alor do benefício
do auxílio  doença equivalente a 91% do salário de
benefício.  Percentual  previsto  legalmente.
Honorários advoca tícios. Manutenção do percentual
fixado pelo magistrado de origem. Recurso do autor
provido  parcialmente.  Recurso  do  réu  improvido.
Interposição de recurso adesivo pelo autor. Preclusão
consumativa.  Princípio  da  unirrecorribilidade
recursal. Recurso adesivo não conhecido. (TJBA; AP
0070005-49.2011.8.05.0001; Salvador; Quarta Câmara
Cível;  Relª  Desª  Gardenia  Pereira  Duarte;  Julg.
30/08/2016; DJBA 02/09/2016; Pág. 418) 

Logo,  forçoso  reconhecer  a  existência  de  preclusão
consumativa, não devendo, portanto, ser conhecido o recurso adesivo.

Ato contínuo, passo ao exame  da  remessa oficial e
dos recursos  apelatórios  interpostos pelo promovente e pelo promovido,  os quais
serão analisados conjuntamente, haja vista o exame das questões meritórias recursais
se entrelaçarem.

De pronto,  deixo de analisar a prefacial de justiça
gratuita pleiteada pela parte autora/primeira apelante, porquanto, em que pese esta
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afirmar  que “o  magistrado a  quo não  concedera  as  benesses  da  justiça”,  fl.  39,  a
sentenciante, quando da prolação da decisão considerou suspensa “a exigibilidade
desta condenação, quanto a parte autora, por ser esta beneficiária da Justiça Gratuita
(art. 12 da lei 1.060/1950), fl. 34.

Pois  bem.  No  mérito,  o desate  da  contenda  exige
saber  se  Maria  José  de  Souza  Pereira,  servidora admitida pelo  Município  de
Aroeiras, faz jus ao percebimento das seguintes verbas remuneratórias:  salários dos
meses de outubro de 2012 a dezembro de 2012; gratificação natalina dos anos de 2009
à 2012, férias + terço de 2009 a 2012, aviso prévio, recolhimento do FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço, a multa de 40% e multa do art. 477 da CLT.

Como é cediço, embora a investidura em cargo ou
emprego público dependa de prévia aprovação em concurso público de provas ou de
provas e  títulos,  a  Carta  Magna autoriza a contratação temporária  de servidores,
excepcionalmente,  para  suprir  a  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse
público, nos termos do art. 37, II e IX, da Constituição Federal. 

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o
princípio basilar que veda o enriquecimento sem causa.

Na  hipótese  vertente,  conforme  se  verifica da
documentação colacionada aos autos, fls. 07/08, a autora foi contratada para prestar
serviço  junto  ao  Município  de  Aroeiras, sem  que  houvesse  a  justificativa  de
necessidade temporária de excepcional interesse público, o que, por si só, torna seu
contrato nulo, haja vista a inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à
matéria.

Nessa  senda,  a  parte  promovente  não  faz  jus  ao
percebimento das férias, acrescidas do respectivo terço, do décimo terceiro salário,
do aviso-prévio, da multa do art. 477, da Consolidação das Leis do Trabalho, bem
como da multa de 40%, isso porque o Supremo Tribunal Federal, no que diz respeito
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aos direitos  dos  servidores  contratados  pela  Administração  Pública  sem  prévia
aprovação em concurso  público,  após  reconhecer  a  repercussão geral  da matéria,
decidiu que tais contratações irregulares não geram quaisquer vínculos jurídicos
válidos,  a  não  ser  o  direito  ao  percebimento  dos  salários  referentes  aos  dias
trabalhados e ao depósito   FGTS -   Fundo de Garantia   por   Tempo de Serviço  .

Eis a ementa do respectivo julgado:

CONSTITUCIONAL  E  TRABALHO.
CONTRATAÇÃO  DE  PESSOAL  PELA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA  SEM  CONCURSO.
NULIDADE.  EFEITOS  JURÍDICOS  ADMISSÍVEIS
EM  RELAÇÃO  A  EMPREGADOS:  PAGAMENTO
DE  SALDO  SALARIAL  E  LEVANTAMENTO  DE
FGTS  (RE  596.478  -  REPERCUSSÃO  GERAL).
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO
A  TÍTULO  INDENIZATÓRIO.  1.  Conforme
reiteradamente  afirmado  pelo  Supremo  Tribunal
Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente
as  contratações  de  pessoal  pela  Administração
Pública sem a observância das normas referentes à
indispensabilidade da prévia aprovação em concurso
público,  cominando  a  sua  nulidade  e  impondo
sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2.
No que se refere a empregados,  essas contratações
ilegítimas  não  geram  quaisquer  efeitos  jurídicos
válidos, a não ser o direito à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do
art.  19-A  da  Lei  8.036/90,  ao  levantamento  dos
depósitos  efetuados  no  Fundo  de  Garantia  por
Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário
desprovido.  (RE  705140,  Relator(a):  Min.  TEORI
ZAVASCKI,  Tribunal  Pleno,  julgado em 28/08/2014,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL
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- MÉRITO DJe-217 DIVULG 04-11-2014 PUBLIC 05-
11-2014) - destaquei.

Nesse trilhar, entendo ser devido  à promovente  tão
apenas o depósito relativo ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, bem
como o pagamento dos  salários retidos,  a saber, dos meses de setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2012.

Acerca do tema,  Nelson Nery Júnior  é incisivo ao
dispor que o réu não deve apenas formular meras alegações em sua defesa, mas, sim,
comprovar suas assertivas, pois quando excepciona o Juízo, nasce para o mesmo o
ônus da prova dos fatos aduzidos na exceção, como se autor fosse, vejamos:

II:  9.  Ônus  de  provar  do  réu.  Quando  o  réu  se
manifesta (...) O réu deve provar aquilo que afirmar
em juízo, demonstrando que das alegações do autor
não  decorrem  as  consequências  que  pretende.
Ademais,  quando  o  réu  excepciona  o  juízo,  nasce
para  ele  o  ônus  da  prova  dos  fatos  que  alegar  na
exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor
est).  (In. CPC e Legislação Extravagante, RT, 7. ed.,
São Paulo, 2003, p. 724).

Ante  o  exposto,  DOU PROVIMENTO  PARCIAL
AO  APELO  DA  PARTE  AUTORA,  DO  ENTE  MUNICIPAL  E  À  REMESSA
OFICIAL,  para  reformar  o  decisum, no  sentido  de  afastar  a  condenação  do  ente
municipal  ao  pagamento  das  gratificações  natalinas  e  das  férias,  acrescidas  do
respectivo terço,  bem como condenar o Município de Aroeiras ao recolhimento do
FGTS -  Fundo de Garantia  por Tempo de Serviço,  durante o período laborado pela
autora. Por outro lado, deve ser mantida a obrigação de pagar o salário relativo aos
meses de outubro, novembro  e dezembro de 2012, acrescidos de juros de mora e
correção  monetária,  conforme  arbitrados  na  decisão  de  1º  grau.  AINDA,  NÃO
CONHEÇO DO RECURSO ADESIVO.
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Por consequência, inverto a obrigação de suporte do
ônus  sucumbencial,  condenando a  autora  ao  pagamento  das  custas  e  honorários
advocatícios,  haja vista o Município de Aroeiras  ter decaído em parte mínima do
pedido, os quais fixo no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, com
arrimo no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, observada a condição suspensiva
de exigibilidade  desses  valores,  em face  da  gratuidade  de  justiça  de  que goza  a
demandante, nos moldes do art. 98, § 3º, da legislação processual civil. 

É o VOTO. 

Participaram  do  julgamento,  os  Desembargadores
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira (Presidente), Gustavo Leite Urquiza (Juiz de
Direito convocado para substituir o Desembargador Frederico Martinho da Nóbrega
Coutinho) (Relator) e João Alves da Silva.

Presente  a  Dra.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias
Feitosa, representando o Ministério Público.

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal
de Justiça da Paraíba, em 13 de dezembro de 2016 - data do julgamento.

Gustavo Leite Urquiza
      Juiz de Direito Convocado 
                    Relator
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