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DECISÃO MONOCRÁTICA
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO N. 0002712-28.2011.815.0181
ORIGEM: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira
RELATOR: Miguel de Britto Lyra Filho – Juiz Convocado
APELANTE: Estado da Paraíba, representado por seu Procurador Paulo Renato Guedes 

Bezerra
APELADA: Josefa do Nascimento Silva (Adv. Cláudio Galdinho Cunha)
REMETENTE: Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira

APELAÇÃO.  RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA.  SERVIDORA 
PÚBLICA.  AUXILIAR  DE  ENFERMAGEM.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  TEMPORÁRIO  NULO.  AUSÊNCIA  DE 
PRÉVIA APROVAÇÃO. DIREITO APENAS AO PAGAMENTO 
DE SALÁRIOS ATRASADOS E RETIDOS. ÔNUS DA PROVA 
DO  MUNICÍPIO.  ART.  333,  II,  CPC.  JUROS  DE  MORA  E 
CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ART.   1º-F DA 
LEI 9.494/97, ALTERADO PELO ART. 5º DA LEI Nº 11.960/09. 
SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA.  JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE. ART. 557,  § 1º, CPC.  PROVIMENTO PARCIAL 
DOS RECURSOS.

- Além de não gozar de estabilidade, a servidora recorrida não 
faz  jus  a  qualquer  indenização  decorrente  da  relação  jurídica 
entre  ela  e  a  administração,  salvo  o  pagamento  dos  salários 
relativos aos meses efetivamente trabalhados.

- É dever  do Estado efetuar o pagamento dos salários dos seus 
servidores, sob pena de enriquecimento indevido da edilidade, 
em detrimento do esforço e trabalho dos agentes.

- 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,  observada, 
contudo,  a  prescrição  quinquenal  aplicável  à  Administração 
Pública, em conformidade com o Decreto Lei n. 20.910/1932.

- Segundo o STJ, “[...] para pagamento de verbas remuneratórias 
devidas  a  servidores  públicos,  os  juros  de  mora  incidirão  da 
seguinte forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês,  nos 



termos do art. 3º do Decreto-lei 2.332/87, no período anterior a 
27/08/2001,  data  da  publicação  da  Medida  Provisória  2.180-35, 
que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, 
a partir da Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 
11.960, de 29/06/2009 (DOU de 30/06/2009), que deu nova redação 
ao art. 1º-F da Lei 9.494/97; juros moratórios calculados com base 
no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1º-F da 
Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/2009, incidindo a 
correção  monetária,  em  face  da  declaração  de 
inconstitucionalidade parcial do art.  5º da Lei 11.960/2009, que 
deu nova redação ao art. 1º-F da Lei 9.494/97, calculada com base 
no IPCA, a partir da publicação da referida Lei (30/06/2009)1.

-  Tendo  havido  sucumbência  recíproca,  os  honorários 
advocatícios  devem  ser  compensados  e  as  custas  processuais 
rateadas  entre  as  partes,  nos  termos  da  disciplina  processual 
consagrada nos artigos 20 e 21, do Código de Processo Civil.

- Nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC, “Se a decisão recorrida 
estiver  em  manifesto  confronto  com  súmula  ou  com 
jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, ou de 
Tribunal Superior, o relator poderá dar provimento ao recurso”.

RELATÓRIO

Trata-se de  remessa oficial e apelação interposta pelo Estado da 
Paraíba contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara da Comarca de Guarabira 
nos autos da Reclamação Trabalhista, movida por Josefa do Nascimento Silva em face 
do  Estado  da  Paraíba,  ora  recorrente,  a  qual  julgara  parcialmente  procedente  a 
pretensão vestibular, condenando-o ao pagamento de R$ 510,00, referente ao mês de 
março  de  2010,  de  férias,  acrescidas  de  um  terço,  relativas  ao  período  2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009 e férias proporcionais dos períodos 2005/2006 e de 2009/2010, bem 
como  décimo  terceiro  salário  integral  relativos  aos  anos  de  2006,  2007  e  2008  e 
proporcional ao ano de 2005, devidamente corrigidos.

Inconformado, o Estado da Paraíba interpôs suas razões recursais, 
pugnando pelo provimento do recurso e consequente reforma do  decisum  guerreado, 
argumentando,  em  síntese:  a  nulidade  contratual,  visto  ter  sido  celebrado  após  a 
Constituição de 1988, o direito apenas ao saldo de salário, se existente e que as verbas 
pleiteadas já foram quitadas pelo Estado

Intimada, a parte autora não ofertou contrarrazões (fl. 145).

1 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014



Diante da desnecessidade de intervenção do Ministério Público, 
deixo de remeter os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, nos termos do art. 169, § 1º, 
do RITJPB c/c o art. 82 do CPC.

É o relatório que se revela essencial. Decido.

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

Colhe-se  dos  autos  que  a  promovente  ajuizou  a  demanda  sob 
exame visando ao recebimento de verbas rescisórias, tais como: salários retidos, férias e 
respectivo terço constitucional e décimo terceiro relativos a todo o período trabalhado.

A sentença, por sua vez, condenou  ao pagamento de R$ 510,00, 
referente  ao  mês  de  março  de  2010,  de  férias,  acrescidas  de  um terço,  relativas  ao 
período 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 e férias proporcionais dos períodos 2005/2006 e 
de 2009/2010, bem como décimo terceiro salário integral relativos aos anos de 2006, 2007 
e 2008 e proporcional ao ano de 2005, devidamente corrigidos.

No  caso  dos  autos,  a  autora  foi  contratada  pela  administração 
estadual para exercer as funções de auxiliar de enfermagem.

Com efeito,  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 inadimplemento de todas as verbas remuneratórias 
devidas  configurar-se-ia  locupletamento  ilícito  por  parte  da  Administração  Pública, 
sendo  certo  que  a  servidora  pública  litigante,  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 ao 
Estado demandado, mediante juntada de contracheque, tendo se desincumbido do ônus 
previsto no art. 333, I, do CPC, neste ponto.

Já com relação a verbas relativas a férias,  terço constitucional  e 
décimo terceiro, não faz jus a recorrida ao seu recebimento, tendo em vista que, em se 
tratando de contrato de trabalho declarado nulo, consoante pacífica jurisprudência do 
STF,  o  trabalhador  tem  direito  apenas  ao  saldo  de  salário  não  pago  dos  dias 



efetivamente trabalhados, em valor não inferior ao salário mínimo, 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 

2   STF – Ai 768771/SP – Rel. Min. Cármen Lúcia – 1ª Turma - 06/04/2010
3  TRT 19ª R. – Proc. 1998011239-70 – Rel. Juiz Ricardo Gomes de Barros – J. 20.03.2001



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

Como se verifica  dos julgados acima,  a servidora não faz jus  a 
qualquer indenização decorrente da relação jurídica entre ela e a administração, salvo o 
pagamento de salários, razão pela qual deve ser reformada a sentença, a fim de que o 
Estado da Paraíba seja condenado ao pagamento, à autora, tão somente ao pagamento 
do salário referente ao mês de março de 2010, uma vez que a recorrente comprovara a 
prestação de serviços e a Fazenda Pública, por sua vez, não se desincumbira do ônus 
previsto  no art.  333,  II,  do CPC,  eis  que não trouxera aos autos  qualquer prova de 
eventual e de escorreito pagamento dos vencimentos.

Por fim, quanto aos juros e correção monetária das verbas a serem 
ressarcidas, entendo que, em recente julgado, o STJ firmou entendimento de que nas 
condenações  impostas  à  Fazenda  Pública  “[...]  para  pagamento  de  verbas 
remuneratórias devidas a servidores públicos, os juros de mora incidirão da seguinte 
forma: percentual de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 3º do Decreto-lei 
2.332/87, no período anterior a 27/08/2001, data da publicação da Medida Provisória 
2.180-35, que acresceu o art. 1º-F à Lei 9.497/97; percentual de 0,5% ao mês, a partir da 
Medida Provisória 2.180-35/2001, até o advento da Lei 11.960, de 29/06/2009 (DOU de 
30/06/2009),  que  deu  nova  redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97;  juros  moratórios 
calculados  com  base  no  índice  oficial  de  remuneração  básica  e  juros  aplicados  à 
caderneta  de  poupança,  nos  termos  do  disposto  no  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  com 
redação  dada  pela  Lei  11.960/2009,  incidindo  a  correção  monetária,  em  face  da 
declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 5º da Lei 11.960/2009, que deu nova 
redação  ao  art.  1º-F  da  Lei  9.494/97,  calculada  com  base  no  IPCA,  a  partir  da 

4  TST – RR 363201 – 2ª T. – Rel. Min. Conv. Márcio Ribeiro do Valle – DJU 09.03.2001 – p. 548
5   Ap. Cível nº 2002.005961-7, rel. Des. Nilo Luiz Ramalho Vieira



publicação da referida Lei (30/06/2009).6

Outrossim,  a  correção  monetária  no  período  anterior  à  Lei  nº 
11.960/2009 deverá observar os índices que melhor reflitam a inflação do período. Tais 
parâmetros, portanto, deverão orientar a confecção dos cálculos pela contadoria.

Expostas estas considerações,  com fulcro no artigo 557,  §  1º  do 
CPC, bem como na Súmula n. 253, do STJ,  e na Súmula do TJPB em epígrafe,  dou 
provimento parcial aos recursos, para excluir da condenação o pagamento das verbas 
pleiteadas, com exceção do pagamento no valor de R$ 510,00 (quinhentos e dez reais), 
referente ao desconto indevido em relação ao mês de março de 2010, bem como para 
determinar que os juros de mora e a correção monetária incidam nos limites acima 
delineados.

Ademais, determino a compensação dos honorários advocatícios e 
o rateio das custas entre as partes, haja vista a configuração da sucumbência recíproca, 
devendo-se observar, ademais, a isenção prevista no art. 12, da Lei n. 1.060/50, assim 
como, a disciplina do art. 29, da Lei Estadual n. 5.672/90.

Publique-se. Intimem-se.

João Pessoa, 08 de setembro de 2014.

Miguel de Britto Lyra Filho
Juiz Convocado

6 STJ - AgRg no REsp 1086740/RJ, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 10/02/2014


