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ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000121-84.2012.815.0011.
Origem : 3ª Vara da Fazenda Pública de Campina Grande.
Relator : Ricardo Vital de Almeida – Juiz de Direito Convocado. 
Apelante : Cicera Maria da Silva. 
Advogado : Victor Bruno Rocha Araújo.
Apelado : Estado da Paraíba.
Procuradora: Jaqueline Lopes de Alencar. 

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  AUSÊNCIA  DE  PROVA  DO
VÍNCULO  ADMINISTRATIVO.  PARTE
AUTORA  QUE  SE  RESTRINGIU  A JUNTAR
UM  OFÍCIO  DA  DIREÇÃO  DA  ESCOLA
ESTADUAL  QUE  PLEITEAVA  SUA
CONTRATAÇÃO  PELO  ESTADO  DA
PARAÍBA. REVELIA. ASSUNÇÃO DO FEITO,
PELO  ENTE  FEDERADO  DEMANDADO, NO
ESTADO  EM  QUE  SE  ENCONTRAVA,
PREVIAMENTE  À  FASE  INSTRUTÓRIA.
COMPROVAÇÃO  QUANTO À INEXISTÊNCIA
DE CONTRATAÇÃO.  EFEITOS  DA REVELIA
QUE  NÃO  DEVEM  SER  APLICADOS  NA
HIPÓTESE. DESPROVIMENTO.

-  “(…) na  revelia,  a  presunção  de  veracidade  é
relativa,  de  forma que  a  sua ocorrência conduz  à
procedência do pedido se, com as provas dos autos, o
magistrado  se  convencer  da  existência  dos  fatos
alegados  e  não  contestados.Entendimento  que  se
aplica  à  reconvenção”.  (STJ  –  AgRg  no  REsp:
439931/SP 2002/0065678-4, Terceira Turma, Relator
Ministro  Ricardo  Villas  Bôas  Cueva,  Data  de
Julgamento: 20/11/2012).

- Impossível a aplicação dos efeitos da revelia, tendo
em  vista  que,  sendo  relativa  a  presunção  de
veracidade  de que dela emana, o ente federado revel
assumiu os  autos  no estado em que se  encontrava,
previamente  à  abertura  da  fase  instrutória,
demonstrando  a  ausência  de  vínculo  administrativo
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com  a  parte  autora,  não  havendo  que  se  falar  em
aplicação do art. 330, inciso II, c/c art. 324, ambos do
Código  de  Processo  Civil  de  1973,  sendo
manifestamente  improcedentes  os  argumentos
recursais e os correlatos pedidos autorais.

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  presentes  autos.
ACORDA a Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,  em
sessão ordinária,  negar provimento ao apelo, nos termos do voto do relator,
unânime.

Trata-se de  Apelação Cível  interposta  por  Cícera Maria da
Silva contra sentença (fls. 72/73) proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Fazenda
Pública de Campina Grande que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança”
ajuizada em face do  Estado da Paraíba,  julgou improcedentes os pedidos
autorais.

Na  peça  de  ingresso  (fls.  02/06),  a  autora  relata  que  foi
contratada pelo Estado da Paraíba em fevereiro de 2011, exercendo a função
de Auxiliar de Serviços Gerais na Escola Estadual de Ensino Fundamental e
Médio Assis Chateaubriand, em Campina Grande. Enfatiza que,  durante os
oito  meses  que  laborou,  não  percebeu qualquer  remuneração mensal,  nem
décimo  terceiro  e  férias  com  o  respectivo  terço  constitucional.  Ao  final,
pleiteia a condenação do ente ao pagamento das verbas indicadas.

Apesar de não atender ao prazo de oferta de contestação e ser
decretada  sua  revelia  (fls.  35),  o  Estado  da  Paraíba  ingressou  no  feito  e
apresentou manifestação (fls. 44/46), alegando a ausência de comprovação do
trabalho pela autora e destacando que a Direção da Escola não tem poderes
para atuar em nome do ente federado e, nessa qualidade, fazer admissão de
pessoal,  que  apenas  é  possibilitada  pela  nomeação  através  de  portaria  do
Governo  do  Estado.  Enaltece  a  ausência  de  comprovação  do  vínculo
funcional, concluindo pela nulidade da contratação.

Instada a comprovar o vínculo com a Administração, a parte
demandante atravessou petição (fls. 50), alegando apenas ter os documentos
acostados aos autos.

Em resposta ao ofício, a Gerência Executiva de Pagamento da
Administração Direta informou que não há em seus arquivos informações em
nome da promovente (fls. 55; 60).

Sobreveio,  então,  sentença  de  improcedência,  cuja  ementa
assim restou redigida:

“Ementa:  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA –
Cobrança  de  verbas  trabalhistas  –  Alegação  de
contratação pelo Estado da Paraíba – Ausência de
Contestação  –  Posterior  ingresso  na  lide  pelo
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promovido  –  Não  comprovação  do  vínculo  –
Impossibilidade  de  contratação  de  pessoal  por
Diretoria  Escolar  –  Ausência  de  prova  da
contratação pelo  ente  público  –  Improcedência da
ação.
Não  se  pode  perder  de  vista  o  fato  de  que  é  a
Administração Pública vinculada às regras previstas
no  art.  37,  II,  da  Constituição  Federal,  que
determina que o ingresso no Serviço Público se dará
através  de  concurso  público,  fato  excepcionado
apenas nos casos previstos pelo Poder Constituinte
Originário  e  que  não  se  amolda  ao  caso  sob
análise”.

Inconformada,  a  autora  interpôs  Recurso  Apelatório  (fls.
78/83), relatando o ocorrido na demanda e frisando que o Estado da Paraíba
não  apresentou  contestação  no  prazo  legal,  sendo  decretada  sua  revelia.
Defende que o juízo sentenciante deveria considerar os fatos articulados pela
autora  como verdadeiros,  a  teor  do  art.  324  c/c  330,  inciso  II,  ambos  do
Código de Processo Civil.

Sustenta que houve a comprovação do vínculo com o Estado da
Paraíba  e  da  correspondente  prestação de serviços.  Afirma a legalidade da
contratação, enfatizando se tratar de hipótese de excepcional interesse público
para  determinado período de  tempo.  Assevera que,  ainda  que se  considere
nulo, existe direito à percepção da contraprestação pactuada, do terço de férias
e  do  décimo terceiro  salário.  Por  fim,  pugna  pelo  provimento  do  apelo  e
reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (fls. 88/94).

O Ministério Público, por meio de sua Procuradoria de Justiça,
opinou pelo prosseguimento do feito sem manifestação meritória (fls. 99/101).

É o relatório. 

VOTO.

Primeiramente, cumpre registrar que a decisão impugnada fora
publicada quando da vigência do Código de Processo Civil de 1973, razão
pela  qual  o  juízo  de  admissibilidade  do  recurso  apelatório,  bem  como  a
própria análise processual meritória da demanda, há de ser feito de acordo
com as normas de direito processual civil então vigentes.

Nesse  contexto,  preenchidos  os  pressupostos  de
admissibilidade,  conheço  do  apelo,  passando  à  análise  dos  argumentos
recursais.

Como relatado, a presente demanda consubstancia a pretensão
da autora – que afirma ter sido contratada pelo Estado da Paraíba para lhe
prestar  serviços  de  natureza  excepcional  e  por  determinado  tempo  –  no
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sentido de perceber as verbas trabalhistas correspondentes ao alegado período
de labor.

Para a demonstração do vínculo jurídico com o ente federado, a
promovente colacionou aos autos um Ofício encaminhado pela Diretora da
Escola  Estadual  de  Ensino  Fundamental  e  Médio  Assis  Chateaubriand,
solicitando  à  Diretora  da  3ª  Regional  de  Ensino  de  Campina  Grande  a
contratação  “em caráter de urgência, mediante a necessidade da Escola a
prestação de serviço de CICERA MARIA DA SILVA, CPF: 090.188.254-60,
RG: 1981928 SSP/PB na função de Auxiliar de Serviços Gerais, que desde
14  de  Fevereiro  de  2011,  presta  serviço  nesta  Unidade  de  Ensino  até  a
presente data” (fls. 13).

De  acordo com o que  se  observa  das  alegações  recursais,  a
apelante  impugna  a  conclusão  do  juízo  sentenciante  pela  ausência  de
comprovação  do  vínculo  com  o  promovido,  afirmando  que  dever-se-ia
observar os efeitos da revelia pela não apresentação de contestação no prazo
legal.

Pois  bem,  não  há  maiores  delongas  para  se  afirmar  que  o
entendimento  aplicado  pelo  magistrado  de  primeiro  grau  se  coaduna
perfeitamente  com  a  uníssona  doutrina  e  jurisprudência  pátria.  Ora,  a
pretensão da parte  autora no sentido de  se considerar  demonstrados os fatos
narrados em sua peça inicial não encontra respaldo lógico e jurídico diante da
situação verificada nos autos.

Isso porque os documentos apresentados pela promovente não
são capazes de demonstrar, para a realização de um juízo de certeza, a sua
efetiva contratação pelo Estado da Paraíba, indicando, no máximo, a pretensão
da Diretora da Escola de formalizar um contrato temporário de prestação de
serviços. 

Ora, não há como se considerar provada a existência de vínculo
administrativo com o Estado da Paraíba pela mera existência de um ofício de
um agente público sem competência de contratação, pedindo que determinada
pessoa  seja  admitida  ao serviço  público,  especialmente  quando se  verifica
que, antes mesmo da fase instrutória, o próprio ente federado, assumindo o
feito  no estado em que se encontrava, tenha demonstrado a inexistência de
qualquer instrumento contratual (fls. 55 e 60).

Com  relação  à  necessidade  de  prova  nos  autos  capaz  de
convencer  o  juiz  acerca  da  veracidade  das  alegações  iniciais,  ainda  que
verificada a revelia, a jurisprudência dos Tribunais Pátrios tem posicionamento
pacífico, consoante se depreende do julgado do Superior Tribunal de Justiça a
seguir colacionado:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  PROCESSO  CIVIL.
REVELIA.EFEITOS.  RECONVENÇÃO.  DIREITO
AUTORAL.  DANO.  COMPROVAÇÃO.
REEXAMEDE PROVAS. SÚMULA Nº 7/STJ. 

Apelação Cível nº 0000121-84.2012.815.0011.        4



1. Esta  Corte  possui  entendimento  de  que,  na
revelia,  a  presunção  de  veracidade  é  relativa,  de
forma que a sua ocorrência conduz à procedência
do pedido se, com as provas dos autos, o magistrado
se convencer da existência dos fatos alegados e não
contestados.  Entendimento  que  se  aplica  à
reconvenção. Precedentes.
2. Para prevalecer a pretensão em sentido contrário
à  conclusão  do  tribunal  de  origem,  que  entendeu
pela inexistência de dano, mister se faz a revisão do
conjunto  fático-probatório  dos  autos,  o  que,  nos
termos da Súmula nº 7/STJ, é inviável nesta instância
especial. 3. Agravo regimental não provido”.
(STJ - AgRg no REsp: 439931 SP 2002/0065678-4,
Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA,
Data  de  Julgamento:  20/11/2012,  T3  -  TERCEIRA
TURMA). (grifo nosso).

Na hipótese, demonstrando uma prudente condução processual,
de  acordo,  inclusive,  com  que  restou  consolidado  pelas  normas  do  Novo
Código  de  Processo  Civil,  refletindo  a  melhor  doutrina  e  jurisprudência
pátrias  que  lecionavam  a  necessidade  de  uma  atitude  administrativa  e
organizacional  quanto  à  gestão  processual  pelos  magistrados,  o  juízo
sentenciante bem registrou que:

“Cumpre anotar,  ainda, que este juízo,  buscando a
correta instrução do feito, determinou a expedição de
ofício  à  Secretaria  de  Estado  da  Administração,
solicitando cópias das fichas financeiras da autora,
não  tendo  o  nome  desta  sido  encontrado  nos
arquivos daquele órgão público, o que evidencia a
ausência  de  vínculo  trabalhista.  Noutro  passo,
intimada para apresentar documentos que pudessem
corroborar  as  suas  alegações,  a  parte  promovente
infirmou, através da petição de fls.  70/71, que não
possui outros documentos além dos já colacionados
quando da propositura da ação.
Desta feita, a partir do exposto, chega-se à inevitável
conclusão de que, não tendo a promovente provado a
existência  da  relação  de  trabalho,  não  é  lícito  se
falar  em  cobrança  de  verbas  contratuais,  muito
menos de verbas trabalhistas” (fls. 73).

Assim, impossível a aplicação dos efeitos da revelia, tendo em
vista que, sendo relativa a presunção de veracidade de que dela emana, o ente
federado revel assumiu os autos no estado em que se encontrava, previamente
à  abertura  da  fase  instrutória,  demonstrando  a  ausência  de  vínculo
administrativo com a parte autora, não havendo que se falar em aplicação do
art. 330, inciso II, c/c art. 324, ambos do Código de Processo Civil de 1973,
sendo manifestamente improcedentes os argumentos recursais e os correlatos
pedidos autorais.
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Uma vez  ausente  a  prova  de  vínculo  contratual,  revelam-se
prejudicadas  as  alegações  de  legalidade  da  contratação  temporária  e  da
necessidade de garantia da percepção das correspondentes verbas trabalhistas.

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO à
Apelação, mantendo-se na íntegra a sentença recorrida. 

É COMO VOTO.  

Presidiu  a  sessão  o Exmo.  Des.  Abraham Lincoln  da  Cunha
Ramos. Participaram do julgamento, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida,
juiz  convocado,  com  jurisdição  limitada,  em  substituição  ao  Exmo.  Des.
Oswaldo Trigueiro do Valle Filho, o Exmo. Dr. Tércio Chaves de Moura, juiz
convocado  em  substituição  a  Exma.  Desa.  Maria  das  Neves  do  Egito  de
Araújo Duda Ferreira  e o Exmo. Des.  Abraham Lincoln da Cunha Ramos.
Presente  ao  julgamento,  a  Exma.  Dra.  Lúcia  de  Fátima  Maia  de  Farias,
Procuradora de Justiça.  Sala  de Sessões da Segunda Câmara Especializada
Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, João Pessoa, 13 de junho de
2016.

Ricardo Vital de Almeida
Juiz de Direito Convocado – Relator
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