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EMENTA: REMESSA OFICIAL. AÇÃO ORDINÁRIA 
DE  COBRANÇA.  AGENTE  PÚBLICO.  SERVIÇO 
TEMPORÁRIO. PRESTADOR DE SERVIÇO. VÍNCULO 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVO.  VERBAS 
REMUNERATÓRIAS  NÃO  PAGAS.  COMPROVAÇÃO 
DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SALÁRIO RETIDO 
E FÉRIAS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO 
DO  ENRIQUECIMENTO  SEM  CAUSA. 
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.  DESPROVIMENTO 
DA REMESSA OFICIAL. 
−Demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela 
Administração referente ao salário, 13ª e às férias, 
o  que  produz  enormes  prejuízos  ao  servidor 
público, correta é a decisão que condena o Ente 
Público ao pagamento das verbas pleiteadas, sob 
pena de se acolher o enriquecimento ilícito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acima 
identificados.

Acordam os  desembargadores  da  Primeira Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por unanimidade, em 
negar provimento à remessa.

RELATÓRIO
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Trata-se de  Remessa Oficial advinda da 2ª Vara da 
Fazenda Pública da Comarca de Campina Grande, nos autos da Ação de 
Cobrança proposta por  Terezinha Lúcio dos Santos, contra o  Estado 
da Paraíba.

Na decisão singular, o Magistrado, julgou procedente o 
pedido, determinando ao Estado da Paraíba, que efetuasse o pagamento 
dos  valores  referentes  aos  meses  trabalhados  (Fevereiro  a  Agosto  de 
2009), 13º salário proporcional e férias referente ao ano de 2009, tudo 
isso, acrescido de correção monetária e multa, desde o vencimento da 
obrigação.  Ao  final,  condenou  a  Edilidade  ao  pagamento  das  custas  e 
honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento), sobre o 
valor da condenação.

Não houve recurso voluntário (fls. 61).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer de fls. 67/68, 
deixando de se pronunciar sobre o mérito da ação, por considerar ausente 
interesse público que justifique a sua manifestação.

É o relatório.

V O T O

O cerne da questão consiste na sentença do Magistrado 
de  primeiro  grau  que  condenou  o  Estado  ao  pagamento  dos  valores 
referentes  aos  salários  retidos  de  Fevereiro  a  Agosto  de  2009;  férias 
proporcionais  acrescidas  de  1/3  constitucional  referente  ao  mesmo 
período.

Pois  bem,  a  Autora  trás  como prova  de  seu  vínculo 
laboral um documento de encaminhamento docente, onde demonstra que 
foi  designada  para  trabalhar  na  E.E.E.F.  Nossa  Senhora  Aparecida,  no 
Município  de  Campina  Grande,  na  função  de  professor  polivalente, 
atuando na 1ª Série do Ensino Fundamental (fls. 11/20).

Demonstra também, as folhas de comparecimento dos 
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professores, com aposição de sua assinatura, nos meses de fevereiro a 
julho de 2009, dando conta de que trabalhou até esse dia (27/07/2009). 

Desta forma, entendo que resta demonstrado o vínculo 
laboral entre as partes, cumprindo a Autora com as regras do art. 333, I, 
do CPC. 

Quanto ao que preceitua o ônus da prova, previsto no 
art. 333, II do CPC, o Estado se manteve inerte em demonstrar qualquer 
fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Autora, pois era 
que detinha maiores possibilidades de demonstrar a quitação das verbas 
requeridas, o que não fez, entendendo a magistrada que houve vínculo 
laboral de fevereiro a agosto de 2009, assim como, inadimplidas as verbas 
pleiteadas. 

Com razão a magistrada sentenciante.  

No que diz respeito aos valores referentes aos salários 
retidos de fevereiro à agosto de 2009; férias proporcionais acrescidas de 
1/3 constitucional referente ao ano de 2009, trata-se de imperativo legal 
que  a  Administração  Pública  deve  arcar  com  as  remunerações  aos 
servidores  públicos  por  ela  vinculados,  sob  qualquer  regime,  mesmo 
prestador de serviço, sob pena de enriquecimento sem causa.

Sendo  assim,  resta  claro  o  vínculo  que  a  Autora 
manteve com o Réu, podendo assim, tal vínculo, ser caracterizado como 
de natureza jurídico-administrativo. 

Nesse ponto,  a Constituição Federal  trata  da matéria 
em seu art. 37, IX, que passamos a transcrever:

“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:
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por 
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tempo  determinado  para  atender  a  necessidade 
temporária de excepcional interesse público;”

Esta disposição constitucional consiste em exceção ao 
princípio de acessibilidade dos cargos públicos mediante concurso público 
de provas ou provas e títulos.

Por esta razão,  as pessoas contratadas com base no 
art. 37, IX, da Constituição Federal, embora sejam consideradas agentes 
públicos em sentido amplo, não podem ser configuradas como servidores 
públicos ou como empregados públicos.

Na verdade,  o  regime  jurídico  previsto  para  tais 
contratados tem natureza especial, dependendo da previsão estabelecida 
nas leis específicas de cada ente público para a contratação temporária 
por excepcional interesse público.

Neste contexto,  a  Suprema  Corte  já  decidiu  que  o 
vínculo  jurídico,  envolvendo  entes  públicos  e  os  contratados 
temporariamente,  tem  natureza  administrativa,  não  se  aplicando  a 
legislação trabalhista, devendo ser julgado pela Justiça Comum. Vejamos 
o seguinte precedente:

“RECLAMAÇÃO  AJUIZADA  PELO  MUNICÍPIO  DE 
SANTARÉM-PA  CONTRA  QUARENTA  E  QUATRO 
DECISÕES  DE  MAGISTRADO  TRABALHISTA. 
CONTRATO  TEMPORÁRIO.  REGIME  JURÍDICO 
ADMINISTRATIVO.  DESCUMPRIMENTO  DA  AÇÃO 
DIRETA  DE  INCONSTITUCIONALIDADE  N.  3.395. 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Contratos 
firmados  entre  o  Município  de  Santarém  e  os 
Interessados  têm natureza  jurídica  temporária  e 
submetem-se  ao  regime  jurídico  administrativo, 
nos  moldes  do  inc.  XXIII  do  art.  19  da  Lei  n. 
9.472/97 e do inciso IX do art. 37 da Constituição 
da  República.  2.  Incompetência  da  Justiça 
Trabalhista para o processamento e o julgamento 
das causas entre entidades estatais e servidores 
que  lhes  sejam  vinculados  sob  regime  jurídico-
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administrativo.  Precedentes.  3.  Reclamação 
julgada  procedente  em  relação  a  vinte  e  uma 
reclamações  trabalhistas  para  determinar  a 
remessa  dos  autos  à  Justiça  comum.  4. 
Reclamação não conhecida em relação às demais, 
por  ausência  de  cópias  de  contratos  ou  de 
documentos  que  permitam  concluir  o  que 
alegado.”  (grifos  nossos)  (STF,  Rcl  3737, 
Relator(a):  Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 
julgado em 20/05/2009).

 No mesmo sentido,  encontra-se a  jurisprudência  do 
Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA 
ENTRE  JUÍZO  TRABALHISTA  E  ESTADUAL. 
SERVIDOR PÚBLICO E MUNICÍPIO. RECLAMAÇÃO 
TRABALHISTA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO. 
RELAÇÃO  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
PRECEDENTES DO STF E STJ. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A Emenda Constitucional n. 45/2004, que deu 
nova  redação  ao  art.  114  da  Carta  Magna, 
aumentou de maneira  expressiva  a  competência 
da Justiça Laboral. 2. Entretanto, na hipótese dos 
autos,  não  há  que  se  falar  em competência  da 
Justiça  do  Trabalho  para  processar  a  referida 
demanda,  em  razão  da  natureza  jurídico-
administrativa existente entre o Poder Público e o 
servidor  público,  ainda  que  em  contratações 
temporárias.  Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal  e  do  Superior  Tribunal  de  Justiça.  3. 
Conflito  de competência  conhecido para declarar 
competente o Juízo de Direito de São Rafael / RN 
(Juízo  Suscitante).”  (grifos  nossos)  (STJ,  CC 
115.742/RN,  Rel.  Ministro  MAURO  CAMPBELL 
MARQUES,  PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em 
11/05/2011, DJe 17/05/2011).

Portanto, a rescisão do contrato temporário de trabalho 
gera direito à indenização apenas das verbas previstas em lei específica, 
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bem como as verbas previstas constitucionalmente como férias vencidas e 
gratificação natalina.

Impende  registrar  ainda  que,  o  Colendo  Tribunal  de 
Justiça da Paraíba já sumulou a matéria concernente ao gozo de férias 
anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do salário normal. 
Senão vejamos:

Súmula 31 do TJPB - É direito do servidor público 
o  gozo de férias  anuais  remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal”.

No mesmo sentido, acerca da retenção do pagamento 
do  salário  dos  meses  de  fevereiro  a  agosto  de  2009,  o  Estado  não 
comprovou o pagamento da referida verba à Autora, o que lhe garante o 
recebimento  de  tal  montante,  devidamente  corrigido.  Até  porque,  a 
percepção  do  salário  mensal  é  direito  constitucionalmente  tutelado  no 
artigo 7º, inciso X, da Constituição Federal:

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e 
rurais,  além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
X  –  proteção  do  salário  na  forma  da  lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa;

Além disso, tal matéria não merece maiores discussões, 
tendo  em  vista  que  já  foi  objeto  de  inúmeras  decisões  dos  nossos 
tribunais.  Nossa  Egrégia  Corte,  inclusive,  em  face  dos  precedentes 
jurisprudenciais sobre o tema, editou a Súmula nº 27:

Súmula nº 27 – TJ/PB: É obrigação constitucional 
do Poder Público remunerar seus servidores, ativos 
e  inativos,  com  piso  nunca  inferior  ao  salário 
mínimo  nacional,  unificado,  instituído  por  Lei 
Federal.

Nesse norte, deveria o Ente público ter demonstrado o 
efetivo  pagamento  do  quantum solicitado,  ou  fazer  prova  de  que  não 
houve a prestação dos serviços pactuados. Em suas alegações, o Estado, 
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não comprovou tais pagamentos.  Desta feita, a Edilidade não logrou êxito 
em seu intento de comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

Com efeito, estando certa a prestação de serviços pelo 
servidor e como o Estado não se desincumbiu dos ônus processuais de 
comprovar  o  pagamento  dos  vencimentos  devidos  àquela,  é  forçoso 
concluir  que  devem  ser  adimplidos  os  débitos  devidos,  sob  pena  de 
enriquecimento ilícito pela Administração Pública Estadual.

A jurisprudência dos  nossos  Tribunais  pacificou-se no 
sentido  de impor  ao Ente  público  o  ônus  de provar  o  pagamento  das 
obrigações resultantes da prestação de serviços pelo servidor, sob pena de 
enriquecimento ilícito. Vejamos alguns julgados:

CONSTITUCIONAL,  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL  CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL. 
SERVIDORA  PÚBLICA  ESTADUAL.  COBRANÇA DE 
VENCIMENTOS,  FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO 
ATRASADOS. COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO COM O 
ESTADO  E  DE  EFETIVA  PRESTAÇÃO  DOS 
SERVIÇOS.  OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO PROVAR 
FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  OU 
EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  RECORRIDO. 
INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 333, II, DO ESTATUTO 
PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO 
PELA  ADMINISTRAÇÃO.  VEDAÇÃO  AO 
ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO.  MANUTENÇÃO  DA 
SENTENÇA.  CONHECIMENTO  E  DESPROVIMENTO 
DO  RECURSO”.  (TJ-RN  AC  2009.008039-7.  3ª 
Câmara Cível. Rel. Des.  Amaury Moura Sobrinho. 
DJ 15/10/2009).

Servidor público - Vencimentos - Ação de cobrança 
- Município - Enriquecimento sem causa - Vedação. 
A Administração pública não pode deixar de pagar 
a remuneração do servidor que comprovadamente 
lhe prestou serviços, tido em conta que a ordem 
jurídico-constitucional  rechaça  o  enriquecimento 
ilícito do ente público em detrimento do particular. 
Os  salários  devidos  a  servidor  público,  por  seu 
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caráter de dívida de valor, de natureza alimentar, 
devem  ser  monetariamente  corrigidos  desde  o 
momento  em  que  deveriam  ter  sido  pagos.” 
(Apelação Cível  nº 1.0034.01.000588-1/001(1)  - 
Rel. Des. Hyparco Immesi).

Logo,  resta  demonstrada  a  falta  de  pagamento  pela 
Administração relativo aos salários retidos de fevereiro a agosto de 2009; 
férias proporcionais acrescidas de 1/3 constitucional referente ao  ano de 
2009, inadimplidos pelo Estado. Correta é a decisão que condena o Ente 
Público  recorrente  ao  adimplemento  de  tais  verbas,  sob  pena  de 
enriquecimento ilícito.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO À REMESSA 
OFICIAL,  mantendo incólume os demais termos da sentença vergastada.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Senhor 
Desembargador Marcos  Cavalcanti  de  Albuquerque. Participaram do 
julgamento os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Marcos 
Cavalcanti de Albuquerque – Relator, José Ricardo Porto e Leandro 
dos Santos.

Presente à sessão o  Excelentíssimo Senhor Doutor 
Francisco Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho, Procurador de Justiça.

Sala de Sessões da Primeira Câmara Especializada Cível 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 19 
de agosto de 2014.

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque
R e l a t o r 
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