
  TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA 
GABINETE DO DESEMBARGADOR JOÃO ALVES DA S ILVA

ACÓRDÃO
AGRAVO INTERNO N. 0000377-90.2011.815.0551
ORIGEM: Juízo da Comarca de Remígio
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
AGRAVANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador, Paulo Renato 

Guedes Bezerra
AGRAVADO: Município de Uiraúna (Adv. Herleson Sarllan Anacleto de Almeida)

AGRAVO  INTERNO.  DECISÃO  MONOCRÁTICA  QUE 
NEGOU  SEGUIMENTO  A  RECURSO  OFICIAL  E 
APELATÓRIO.  ORDINÁRIA DE  COBRANÇA.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  AUXILIAR  DE  SERVIÇO.  AUSÊNCIA  DE 
APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. PROVA EFETIVA 
DO TRABALHO PRESTADO.  DIREITO AO PAGAMENTO 
DE SALÁRIOS ATRASADOS E RETIDOS E DIFERENÇAS 
SALARIAIS.  OBRIGATORIEDADE  DO  PAGAMENTO. 
JURISPRUDÊNCIA  DOMINANTE.  INTELIGÊNCIA  DO 
ARTIGO 557, CAPUT, DO CPC. DESPROVIMENTO.

-  A  contratação  feita  sem  concurso  público,  não  gera 
estabilidade ao servidor, mas garante o direito ao recebimento 
do  saldo  de  salários  dos  dias  trabalhados,  tendo  por  base 
direitos inerentes ao regime estatutário.

-  Não  comprovado  o  pagamento  da  verba  reclamada  com 
relação ao período comprovadamente trabalhado, nos termos 
do art. 333, II, do CPC, a autora faz jus a seu recebimento.

- Prescreve o art. 557,  caput,  do CPC, que “o Relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, 
em  confronto  com  jurisprudência  dominante  do  respectivo 
Tribunal  ou de Tribunal  Superior,  dispensando que  aquele 
seja julgado no Órgão Colegiado”.

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

ACORDA a Quarta Câmara Especializada Cível do Tribunal de 
Justiça da Paraíba, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do 
voto do relator, integrando a presente decisão a súmula de julgamento de fl. 109.



RELATÓRIO

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado da Paraíba 
contra  decisão  de  relatoria  deste  Gabinete,  a  qual  negou  seguimento  a  recurso 
apelatório interposto pela própria agravante,  mantendo a sentença de 1º grau  que 
julgou procedentes em parte os pedidos formulados na Ação Ordinária de Cobrança/
trabalhista ajuizada por Edilene Granjeiro da Silva 

Em  suas  razões  recursais,  o  Estado  da  Paraíba  repisa  os 
argumentos  trazidos  no  apelo,  sustentando  que  a  autora  não  foi  contratada  no 
período  alegado  na  exordial,  somente  sendo  contratada  em  01/05/2010,  tendo 
terminado o contrato em 01/01/2011, sendo pagas todas as verbas devidas.

Destacou, outrossim, que não se pode reconhecer o vínculo sem 
a realização do concurso ou sem a contratação temporária, de forma que não são 
devidos os pedidos exordiais.

Ao final, pugna pela reconsideração da decisão monocrática ou, 
subsidiariamente,  pelo  provimento  do  presente  agravo  interno  por  este  Colendo 
colegiado, reformando-se, pois, o decisum guerreado.

É o relatório.

VOTO

De  início,  importante  destacar  que  conheço  do  recurso, 
porquanto adequado e tempestivo. De outra banda, contudo, nego-lhe provimento, 
em razão de todas as razões que seguem.

Por meio  deste  agravo interno,  o  recorrente pleiteia  que seja 
reformada  a  decisão  de  lavra  deste  Gabinete,  que,  conforme  relatado,  negou 
seguimento  a  recurso  apelatório  interposto  pela  própria  agravante,  mantendo  a 
sentença de 1º grau que julgara  procedente em parte o pedido formulado na Ação 
Ordinária  de  Cobrança/trabalhista  ajuizada  por  Edilene  Granjeiro  da  Silva, 
garantindo o pagamento dos salários referentes aos meses de maio de 2009 a maio de 
2010, com incidência de contribuição previdenciária, além de indenização atinente as 
férias não gozadas e décimo terceiro salário proporcional de 2009, além de custas e 
honorários advocatícios à base de R$ 1.000,00 (mil reais).

A esse respeito, fundamental ressaltar que não assiste qualquer 
razão às alegações recursais formuladas no presente agravo interno, eis que a decisão 
ora atacada seguira o posicionamento mais abalizado compartilhado pelos Tribunais 
Superiores  e  por  esta  Corte,  notadamente  ao  entender  que  mesmo  não  tendo  o 
servidor  vínculo  através  de  concurso  público,  é  devido  o  recebimento  pela 



retribuição pecuniária pelo trabalho prestado, afigurando-se indevida a retensão pela 
Administração Pública.

Quanto ao ataque a condenação do Estado ao pagamento dos 
meses  de  maio  de  2009  a  maio  de  2010,  restou  configurado  nos  autos  a  efetiva 
prestação do serviço pela recorrida, no citado período, havendo prova da força de 
trabalho despendida, mediante a juntada de diversos elementos de prova, entre eles 
a  declaração da Diretora da Escola onde exerceu a função (fl. 47). 

Assim,  não  tendo  o  Estado  arrostado  de  forma  suficiente  os 
fatos  articulados  na  exordial,  faz  jus  a  promovente  ao  recebimento  dos  meses 
efetivamente trabalhados e não pagos.

À luz de tal entendimento, é oportuno e pertinente proceder à 
transcrição da fundamentação da decisão ora agravada, a qual bem fundamenta a 
decisão proferida e conduz à insubsistência das razões levantadas no agravo interno 
em desate, encontrando-se, inclusive, nas exatas linhas do art. 557, do CPC, haja vista 
corroborarem o entendimento jurisprudencial dominante acerca do tema, in verbis:

“A controvérsia  devolvida  a  esta  Corte  é  de  fácil  solução  e  não 
demanda maiores digressões.

De início, destaco que, além do recurso voluntário, serão os autos 
analisados também como remessa necessária, tendo em vista o que 
prescreve o art. 475, I, do Código de Processo Civil1.

Colhe-se  dos  autos  que  a  promovente  ajuizou  a  demanda  sob 
exame  visando  ao  recebimento  de  verbas  rescisórias,  tais  como: 
salários retidos, diferença de salários, depósito de FGTS e multa.

A  sentença,  por  sua  vez,  condenou  o  réu  a  pagar  os  salários 
referentes  aos  meses  de  maio  de  2009  a  maio  de  2010,  com 
incidência  de  contribuição  previdenciária,  além  de  indenização 
atinente  as  férias  não  gozadas  e  décimo  terceiro  salário 
proporcional de 2009,  além de custas e honorários advocatícios à 
base de R$ 1.000,00 (mil reais).

No  caso  dos  autos,  a  autora  foi  contratada  pela  administração 
estadual  para exercer as funções de auxiliar de serviço na Escola 
Estadual Euclides Mouzinho, na Cidade de Algodão de Jandaíra.

A  propósito,  muito  embora  a  promovente  tenha  sido  contratada 
sem a realização de concurso público, certo é que o recebimento da 
retribuição  pecuniária  pelo  trabalho  prestado  à  Administração 
configura  direito  dos  servidores  constitucionalmente  assegurado 
(art. 7º, CF), tendo em vista que não se admite a prestação de serviço 



sem que haja contraprestação.

Outrossim,  o  não  pagamento  das  verbas  remuneratórias  devidas 
configurar-se-ia locupletamento ilícito por parte da Administração 
Pública, sendo certo que o servidor público, como todo trabalhador, 
tem  direitos  assegurados,  entre  eles  a  garantia  da  remuneração 
devida.

Havendo  força  de  trabalho  despendida,  nada  mais  justo  que 
compensá-la,  por  ser  o  direito  à  contraprestação  tutelado 
constitucionalmente, bem como demais vantagens autorizadas por 
lei.

A propósito, a autora comprovou a efetiva prestação de serviço no 
período  de  maio  de  2009  a  maio  de  2010,  mediante  juntada  de 
contrato  de  prestação  de  serviço  (09/10)  declaração  da  Diretora 
Escolar  (fl.  47)  e  depoimento  de  testemunhas  (fl.  72),  tendo  se 
desincumbido do ônus previsto no art. 333, I, do CPC.

Aliás,  diante  da  prova  colacionada  aos  autos  pela  promovente, 
desarrazoada a afirmação do Estado de que não existiu qualquer 
prestação do serviço pela promovente.

Sendo  assim,  a  promovente  faz  jus  ao  recebimento  dos  dias 
efetivamente trabalhados e não pagos, uma vez que o Estado não 
demonstrou  o  correspondente  pagamento,  ônus,  aliás,  que  a  ele 
incumbe,  nos  termos  do  art.  333,  II,  do  CPC,  segundo  o  qual 
compete  ao  réu  o  ônus  da  prova  quanto  à  existência  de  fato 
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, por não comprovar o pagamento dos salários relativos aos 
meses descritos na petição inicial, correta a decisão que determina o 
seu pagamento, já que, conforme dispõe a jurisprudência do STF, o 
trabalhador  tem  direito  ao  saldo  de  salário  não  pago  dos  dias 
efetivamente trabalhados, in verbis:

“AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO. 
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. CONTRATAÇÃO 
SEM  CONCURSO  PÚBLICO.  EFEITOS  TRABALHISTAS: 
DIREITO  AO  SALDO  DE  SALÁRIOS  DOS  DIAS 
EFETIVAMENTE TRABALHADOS. 2. CONCESSÃO DA JUSTIÇA 
GRATUITA.  IMPOSSIBILIDADE  DO  REEXAME  DE  PROVAS. 
INCIDÊNCIA  DA  SÚMULA  279  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL 
SE NEGA PROVIMENTO.” 2  

“REMESSA NECESSÁRIA – CONTRATO NULO – AUSÊNCIA DE 
CONCURSO PÚBLICO – Ingresso no serviço público sem o devido 
certame, posteriormente à promulgação da Constituição Federal de 



1988. Devidos apenas os salários não pagos (salários strictu sensu), 
e  as  diferenças  salariais  em  relação  ao  mínimo  legal,  quando 
houver.” 3

"NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO  DE  SERVIDOR  PÚBLICO  – 
AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO  –  EFEITOS  –  DEVIDO 
APENAS  O  EQUIVALENTE  AOS  SALÁRIOS  DOS  DIAS 
TRABALHADOS  –  O  entendimento  pacificado  nesta  Corte 
Superior Trabalhista, com a edição do Enunciado nº 363, integrante 
da sua Súmula de Jurisprudência, é no sentido de que a contratação 
de  servidor  público,  após  o  advento  da  Constituição  Federal  de 
1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
artigo 37, inciso II e § 2º, da Carta Magna, somente conferindo ao 
trabalhador  o  direito  ao  pagamento  dos  salários  dos  dias 
efetivamente  trabalhados,  segundo  a  contraprestação  pactuada. 
SALÁRIO  INFERIOR  AO  MÍNIMO  LEGAL  –  Havendo  de  se 
reconhecer  a  imperatividade do comando inserto no inciso II  do 
artigo 37 da Constituição Federal, concernente à nulidade contratual 
(sendo  devidos  somente  os  salários  dos  dias  efetivamente 
trabalhados), com maior imposição, ainda, exsurge o do inciso IV 
do artigo 7º da Carta Magna, que prevê o salário mínimo. Assim, as 
diferenças entre o salário recebido e o salário mínimo são, por força 
constitucional, salário stricto sensu, eis que não há de se conceber 
dispêndio de labor sem observância do parâmetro do mínimo legal, 
mesmo que o contrato seja nulo. Recurso de Revista conhecido e 
parcialmente provido." 4

Assim como do Egrégio Tribunal de Justiça da Paraíba:

“CONTRATAÇÃO  IRREGULAR  –  AUSÊNCIA  DE  CONCURSO 
PÚBLICO  APÓS  A  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL  DE  1988  – 
NULIDADE – EFEITOS. O concurso público é requisito inarredável 
de acessibilidade ao serviço público, cuja inobservância implica na 
nulidade  do  ato,  nos  termos  do  art.  37  da  Constituição  da 
República.  Contudo,  tendo  em  vista  a  impossibilidade  de 
devolução da força de trabalho, emerge cristalino que o trabalhador 
faz  jus  tão  somente  ao  pagamento  do  salário  firmado  com  o 
Município,  não  havendo,  outrossim,  que  se  falar  em  direito  à 
percepção de verbas trabalhistas”5

Assim,  em  não  tendo  restado  comprovado,  in  concreto,  o 
pagamento  das  verbas  ora  discutidas  e  devidas  à  prestadora  de 
serviços apelada, a manutenção do decisum de 1º grau é imperativa, 
devendo persistir, pois, os exatos termos da condenação imposta ao 
ente  promovido,  inclusive  no  tocante  à  aplicação  dos  juros  e 
correção monetária.



Por fim, prescreve o art. 557, caput, do CPC, que, “o Relator negará 
seguimento a recurso manifestamente inadmissível, ou ainda, em 
confronto com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal ou 
de Tribunal Superior, dispensando que o recurso seja julgado no 
colegiado”. Relevante destacar, ademais, que o próprio dispositivo 
retro alcança o reexame necessário, conforme súmula nº 253, STJ, 
verbis:

STJ, Súmula 253. O art. 557 do CPC, que autoriza o relator a decidir 
o recurso, alcança o reexame necessário.

Em razão de tais considerações,  com fulcro no art.  557,  caput,  do 
CPC, na Súmula 253, do STJ, e na Jurisprudência dominante do STJ 
e  do  TJPB,  nego  provimento  à  remessa  oficial  e  ao  recurso 
apelatório  manejados,  mantendo  incólumes  os  exatos  termos  da 
decisão singular guerreada.”.

Nestas  linhas,  como  se  vê,  não  merece  qualquer  reforma  a 
decisão  ora  agravada,  a  qual  está  de  acordo com a jurisprudência  dominante  do 
Superior Tribunal de Justiça. Em razão dessas considerações e sem maiores delongas, 
pois,  nego provimento ao presente agravo interno,  mantendo incólumes todos os 
exatos termos da decisão recorrida. É como voto.

DECISÃO

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

Presidiu  o  julgamento  o  Excelentíssimo  Desembargador 
Romero Marcelo da Fonseca Oliveira. Participaram do julgamento o Excelentíssimo 
Dr. Miguel de Britto Lyra Filho  (Juiz convocado para substituir o Des. João Alves da 
Silva), o Excelentíssimo Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira e o Excelentíssimo 
Des. Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho.

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

Sala das Sessões da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça 
da Paraíba, em 16 de setembro de 2014 (data do julgamento).

João Pessoa, 18 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado


