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ACÓRDÃO
APELAÇÃO N. 0027859-81.2011.815.0011
ORIGEM: Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande
RELATOR: Desembargador João Alves da Silva
APELANTE:  Josenilda  Bezerra  Ferreira  (Adv.  Luana  Martins  de  Souza  Benjamin

OAB/PB 12.323) 
APELADO: Município de Massaranduba (Adv. Ítalo Freire Cantalice OAB/PB 15.392)

APELAÇÃO.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  AUXILIAR  DE
EMFERMAGEM.  CONTRATO  ADMINISTRATIVO
TEMPORÁRIO.  PEDIDO  JULGADO  IMPROCEDENTE.
RECURSO QUE APENAS DISPÕE LEVANTA A NULIDADE
DO  FEITO  POR  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  PEDIDO
RETORNO  DOS  AUTOS  AO  JUÍZO  DE  ORIGEM  PARA
PRODUÇÃO DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. PARTE
QUE  INFORMA EM AUDIÊNCIA DE  INSTRUÇÃO  NÃO
TER  MAIS  PROVAS  A  PRODUZIR.  MANUTENÇÃO  DA
SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO.

VISTOS, relatados e  discutidos  estes  autos,  em que figuram
como partes as acima nominadas.

ACORDA a 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba,
por  unanimidade,  negar  provimento  ao  recurso,  nos  termos  do  voto  do  relator,
integrando a decisão a certidão de julgamento à fl. 194.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso apelatório manejado por Josenilda Bezerra
Ferreira contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Campina Grande, nos autos da ação de cobrança, proposta em face da
Municipalidade apelada.

Na inicial, alegou a promovente sustentou que fora contratada
pela  edilidade  para  desempenhar  a  função  de  auxiliar  técnica  de  enfermagem,
pugnando  pelo  pagamento  em  dobro  das  férias  vencidas  acrescidas  do  terço
constitucional  equivalente  aos  períodos  aquisitivos  de  2008  e  2009,  e  de  forma
simples  a  do  período  aquisitivo  de  2010  e  proporcional   (08/12)  avos  de  2011,



acrescidos  da gratificação  do 1/3  de  férias,  bem como a pagar  o  décimo terceiro
salário equivalente ao período trabalhado.

Pleiteou,  outrossim,  ao  pagamento  do  adicional  de
insalubridade  em  grau  máximo  (40%)  e  seus  reflexos,  produção  de  provas
(depoimento pessoal, oitiva de testemunhas, perícias, juntada de documentos), bem
como condenação em custas e honorários advocatícios.

Na sentença ora  objurgada,  a  douta magistrada  a  quo julgou
improcedente o pedido exordial, condenando a parte promovente ao pagamento de
custas e honorários advocatícios na base de 10% sobre o valor da causa.

Recorrendo da sentença de primeiro grau, discorreu acerca da
necessidade  de  anulação  da  sentença  a  quo, levantando  sua  nulidade  por
cerceamento  de  defesa,  sustentando  que  o  feito  não  comportava  julgamento
antecipado, vez que a questão não era somente de direito.

Nestes termos, destaca que “impunha-se, antes, possibilitar às
partes a devida produção de provas para, só depois, verificar se o caso é realmente
era, como afirmara, de contrato sem prévio concurso público.”

Nestes  termos,  “pugna  a  apelante  para  que  seja  dado
provimento ao presente apelo e, assim, anulada a sentença guerreada.”

Sem contrarrazões. (fl. 186v)

Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público,
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do artigo 169,
§ 1º, do RITJPB c/c o artigo 178, do Código de Processo Civil vigente.

É o relatório que se revela essencial.

VOTO

De início,  compulsando os autos e analisando a casuística em
disceptação, afigura-se essencial denotar que a controvérsia devolvida ao crivo desta
instância jurisdicional é de fácil solução e não demanda maiores digressões.

À luz desse raciocínio, colhe-se dos autos que a promovente,
contratada  pela  Administração  Municipal  para  o  desempenho  das  funções  de
auxiliar  técnica  de  enfermagem,  em  decorrência  de  contratação  administrativa
iniciada em 13.10.2008 a 29.08.2011, ajuizando a demanda  sub examine visando ao
recebimento de verbas contratuais, tais como, entre outras, férias, terço de férias, 13º
salário, relativamente ao período laborado.



Assim como se  observa  nas  razões  recursais,  a  recorrente  se
detém apenas  em levantar  o  cerceamento  de  seu direito  de  defesa,  em razão  de
julgamento antecipado do feito pelo Juízo monocrático, destacando a necessidade de
se dar curso do feito perante o primeiro grau, com a ampla produção de provas, para
fazer comprovar suas alegações.

 Todavia,  sem  maiores  delongas,  não  merece  prosperar  tal
insurreição,  considerando  que  a  própria  autora  informou  não  ter  mais  provas  a
produzir,  assim como faz prova o termo de audiência de instrução e julgamento,
encartada à fl. 168.

Portanto a produção de quaisquer provas, como por exemplo, a
realização  de  perícia,  antes  requerida,  fora  totalmente  dissipada  com  a  sua
manifestação em audiência de que não há mais interesse em produzi-las, de forma
que inexiste mácula na decisão atacada.  

A par do exposto, considerando que o recurso somente aborda
tal  tema, nego provimento ao recurso,   mantendo incólumes todos os termos da
sentença.

É como voto.

DECISÃO

A Câmara  decidiu,  por  unanimidade,  negar  provimento  ao
recurso, nos termos do voto do relator.

Presidiu a Sessão o Exmo. Sr. Des. Romero Marcelo da Fonseca
Oliveira. Participaram do julgamento, o Exmo. Des. João Alves da Silva (relator), o
Exmo. Dr. Gustavo Leite Urquiza, Juiz de Direito Convocado, com jurisdição plena
para substituir o Exmo. Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho o Exmo e o
Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.

Presente a representante do Ministério Público, na pessoa da
Excelentíssima Dra. Jacilene Nicolau Faustino Gomes, Procuradora de Justiça.

Sala  das  Sessões  da  Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do
Tribunal de Justiça da Paraíba, em 31 de julho de 2017 (data do julgamento).

João Pessoa, 31 de julho de 2017.

Desembargador João Alves da Silva
Relator


