
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAÍBA
GABINETE DO DES. OSWALDO TRIGUEIRO DO VALLE F ILHO

ACÓRDÃO

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000243-66.2010.815.0141.
Origem : 2ª Vara da Comarca de Catolé do Rocha.
Relator : Carlos Eduardo Leite Lisboa - Juiz de Direito Convocado.
Promovente : Rita Maria da Silva.
Advogado : Almair Beserra Leite (OAB/PB nº 12.151).
Promovido : Município de Catolé do Rocha.
Advogado : Evaldo Solano de Andrade Filho (OAB/PB nº 4.350-A).

REMESSA OFICIAL.  AÇÃO DE COBRANÇA.
AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.
MUNICÍPIO  DE  CATOLÉ  DO  ROCHA.
PLEITO  JULGADO  PROCEDENTE  EM
PARTE.  DÉCIMO  TERCEIRO  SALÁRIO
PROPORCIONAL  DO  ANO  DE  2004.
ADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO PELO
MUNICÍPIO.  DESPROVIMENTO  DO
REEXAME NECESSÁRIO.

-  É ônus do Município a produção de prova de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos
servidores,  em face à natural e evidente fragilidade
probatória  destes.  No  caso  em  apreço,  a  edilidade
promovida  não  trouxe  aos  autos  prova  do  efetivo
pagamento  do  décimo  terceiro  salário  referente  ao
exercício de 2004, não se descuidando de demonstrar
de  forma  idônea  o  fato  impeditivo  do  direito  da
autora.

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

Trata-se de Remessa Oficial proveniente do Juízo da 2ª Vara da
Comarca de Catolé do Rocha, que, nos autos da Ação de Cobrança aforada por
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Rita Maria da Silva em face do Município de Catolé do Rocha, proferiu
sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral.

Na peça de ingresso (fls. 02/07), aforada inicialmente na Justiça
do Trabalho, a autora relata que exerceu atividade de agente comunitário de
saúde,  tendo sido contratada em 13 de janeiro de 2004, mantendo, em seu
labor, contínua e habitualmente exposição a toda gama de agentes agressores a
sua saúde. 

Diante  desse  cenário,  defendeu  fazer  jus  à  percepção  de
adicional  de  insalubridade  e  recolhimento  de  FGTS.  Assevera,  ainda,  ter
deixado de perceber férias acrescidas do terço constitucional, pleiteando, por
conseguinte, o respectivo pagamento.

Citado, o promovido apresentou contestação (fls. 23/55), onde
suscitou,  preliminarmente,  a  incompetência  da  justiça  laboral  para
processamento da causa.  No mérito,  defendeu a nulidade do pacto laboral,
tendo a autora sido contratada após aprovação em processo seletivo público
viciado.

Reconheceu  o  Magistrado  a  incompetência  a  incompetência
absoluta  da Justiça do  Trabalho para julgar  a  demanda,  tendo  o feito  sido
encaminhado para a Justiça Comum.

Após  instrução  do  feito,  sobreveio  sentença  de  procedência
parcial dos pedidos (fls. 147/152), cujo dispositivo assim restou redigido:

“Ante  o  exposto,  e  atento  ao  que  mais  dos  autos
consta e princípios de direito  aplicáveis à espécie,
com base nas disposições do art.  269, inciso I,  do
CPC,  JULGO  PROCEDENTE  EM  PARTE  A
PRETENSÃO,  para,  ato  contínuo,  CONDENAR  o
Município de Catolé do Rocha/PB a pagar à parte
autora o 13º  proporcional  do ano de  2004 (5/12),
incindindo  sobre  a  condenação  atualização
monetária na forma do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
com  redação  dada  pela  Lei  n  11.960/09,
considerando-se o que decidido até o momento nas
ADI Nº 4357 E 4425.”

O  Município  réu  propôs  Embargos  Declaratórios,  os  quais
foram rejeitados às fls. 159/159v.

Decorrido  o prazo  recursal  sem que as  partes  apresentassem
apelo voluntário, vieram os autos para apreciação do reexame necessário.

A Procuradoria de Justiça deixou de opinar sobre o mérito em
razão da ausência de interesse público (fls. 171/173).

É o breve relatório.
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VOTO.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa
Necessária, pelo que passo a examiná-la.

A controvérsia a ser apreciada pela instância revisora consiste
na análise do acerto do julgado que condenou a edilidade ao pagamento do
décimo terceiro salário proporcional do ano de 2004.

Defendeu-se  a  edilidade,  aduzindo  não  fazer  jus  a  autora  à
percepção das verbas pleiteadas, uma vez tratar-se de contrato nulo.

De  fato,  consoante  entendimento  das  Cortes  Superiores  de
Justiça,  é  nula a  contratação de  pessoal pela  Administração Pública sem a
observância de prévia aprovação em concurso público, razão pela qual não
gera  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em  relação  aos  empregados
eventualmente contratados,  ressalvados os direitos à percepção dos salários
referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990,
ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS.

Todavia, não é este o caso dos autos, pois, conforme afirmado
pelo próprio promovido em sua peça de defesa, a requerente foi submetida a
processo  seletivo  simplificado  (fls.  86/89).  Ato  contínuo,  em  que  pese  a
edilidade apontar  vício  no retrocitado concurso,  concernente à  ausência  de
publicidade,  colocando  em  dúvida  a  sua  validade,  tenho  não  ser  esta  a
oportunidade para se discutir tal questão.

Assim, até que decisão em contrário seja prolatada em processo
administrativo  ou  judicial,  oportunizada  à  interessada  o  contraditório  e  a
ampla defesa, presume-se a validade do vínculo mantido pela autora com o
Município recorrido.

Passando  adiante,  é  cediço  que  o  décimo  terceiro  salário
constitui direito social assegurado a todo trabalhador, seja ele estatutário ou
celetista, por força da previsão do art. 39, §3º, da Constituição Federal.

Portanto, comprovado o serviço prestado à edilidade, mediante
vínculo  jurídico  efetivamente  válido,  tal  verba  é  devida  à  autora.  Ao ente
demandado, por sua vez, incumbe o ônus de comprovar o pagamento de todas
as parcelas pleiteadas, sob pena de serem consideradas inadimplidas.

Neste sentido, é o entendimento cediço deste Sodalício:

“REMESSA  OFICIAL  E  APELAÇÃO  CÍVEL.
SERVIDOR  MUNICIPAL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS, TERÇO
DE FÉRIAS  E  13º  SALÁRIO.  ÔNUS DA PROVA.
INCUMBÊNCIA DO MUNICÍPIO. ART. 333, II, DO
CPC. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, CPC.
RECURSO A QUE SE NE SEGUIMENTO. 

Remessa Oficial nº 0000243-66.2010.815.0141 3



É  dever  do  Município  efetuar  o  pagamento  dos
salários  dos  seus  servidores,  sob  pena  de
enriquecimento indevido da edilidade, em detrimento
do esforço e trabalho dos agentes. Cabe à Edilidade
trazer  elementos  probatórios  de  fato  modificativo,
extintivo ou impeditivo do direito do autor art. 333,
II, do CPC. Não se desincumbindo do ônus de provar
o pagamento das verbas apontadas na sentença, deve
ser mantida a condenação.” 
(TJPB, Acórdão do processo nº 11620110003082001,
Órgão  TRIBUNAL  PLENO,  Relator  DES.  JOÃO
ALVES DA SILVA, j. em 01/03/2013)

No caso tratado nos autos, compulsando detidamente o caderno
processual,  verifico  que  o  demandante  comprovou  seu  vínculo  com  a
municipalidade promovida. De outra senda, não trouxe o promovido quaisquer
documentos que indicassem o efetivo pagamento da verba em questão.

Dessa  forma,  não  se  desincumbindo  o  réu  do  ônus  de
comprovar suas assertivas, correta se revela a decisão de primeiro grau que o
condenou ao pagamento das aludidas verbas trabalhistas, tendo sido, inclusive,
excetuadas aquelas sob a incidência da prescrição quinquenal.

Passando adiante, como a condenação imposta à Fazenda não é
de natureza tributária, os juros moratórios das parcelas vencidas e vincendas
devem ser calculados com base no índice oficial de remuneração básica e juros
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei nº
9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09.

Insta salientar que, embora a Suprema Corte, no julgamento da
ADI 4357/DF, tenha declarado inconstitucional a expressão “índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança” contida no §12 do art. 100 da
Constituição Federal e, por arrastamento, do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97 com
relação apenas à correção monetária,  o relator Min. Teori  Zavascki  deferiu
medida  cautelar  na  Reclamação  nº  16745  MC/SC,  sobrestando  o  AI
1.417.464-AgR/RS em trâmite  perante  o  Superior  Tribunal  de  Justiça,  que
fixou o  IPCA para a  correção monetária,  por  entender  que  as  decisões  de
méritos tomadas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 4.357 e 4.425
ainda  não  têm eficácia  e,  por  isso,  vigora  a  sistemática  anterior  quanto  à
atualização monetária.

 
Assim, tendo que agiu com acerto o magistrado de base, não

merecendo reforma o decisum vergastado. 

- Conclusão

Por  tudo  o  que  foi  exposto,  NEGO PROVIMENTO à
Remessa Oficial, mantendo incólume a sentença de base.

É COMO VOTO.
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Participaram  do  julgamento,  o  Exmo.   Des.  Luís  Silvio
Ramalho  Júnior,  o  Exmo  Dr.  Aluísio  Bezerra  Filho,  juiz  convocado  com
jurisdição plena, em substituição ao Exmo. Des. Abraham Lincoln da Cunha
Ramos, e o Exmo.  Dr. Carlos Eduardo de Leite Lisboa, juiz convocado, com
jurisdição limitada em substituição ao Exmo Des. Oswaldo Trigueiro do Valle
Filho. 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,10 de abril de
2018.

Dr. Carlos Eduardo Leite Lisboa
Juiz convocado - Relator
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