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A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL  Nº 0000528-61.2010.815.0011
Origem               : 2° Vara da Fazenda Pública da Comarca de Campina 
                              Grande
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PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. 
POSSIBILIDADE  DE  EXTRAÇÃO  DO 
INCONFORMISMO RECURSAL. REJEIÇÃO. 

O fato da apelação ser sucinta, e não ter enfrentado a 
totalidade das razões da decisão primeva, não implica 
necessariamente  em seu  não  conhecimento,  quando  o 
juízo ad quem consegue extrair sua insurgência.  

APELAÇÃO  CÍVEL. DIREITO  ADMINISTRATIVO  E 
PROCESSUAL  CIVIL. AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
PRESTADOR DE SERVIÇOS. QUESTIONAMENTO DO 
SEGURO  DESEMPREGO  E  DIFERENÇA  DOS 
DEPÓSITOS  DO  FGTS.    RELAÇÃO  JURÍDICA 
MATERIAL  DE  NATUREZA  HÍBRIDA. 
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POSSIBILIDADE  DESTE  ÓRGÃO  JUDICIAL 
CONHECER  TÃO  SOMENTE  DOS 
QUESTIONAMENTOS  REFERENTES  AO  DECURSO 
DO  REGIME  JURÍDICO  ADMINISTRATIVO  SEM 
PREJUÍZO  DO  AJUIZAMENTO  DE  NOVA  CAUSA, 
COM  PEDIDO  REMANESCENTE,  NO  JUÍZO 
PRÓPRIO. INTELIGÊNCIA DAS SUMULAS 137 E 170 
DO  STJ.  FATO  CONSTITUTIVO  DO  DIREITO  DO 
AUTOR. AUSENTE. ART. 333, I, CPC. TENTATIVA DE 
PROVAR O VÍNCULO ATRAVÉS DE COMPROVANTE 
DE  RENDIMENTOS.  AUSÊNCIA DE ROBUSTEZ 
MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA 
CONTRATUAL COM A EDILIDADE  NO  PERÍODO 
COMPREENDIDO ENTRE  02 DE JANEIRO DE 2000 A 
31  DE  JULHO  DE  2005. VÍNCULO NÃO 
COMPROVADO. DESPROVIMENTO.

O órgão judicial estadual é competente para julgar lide 
de natureza jurídica administrativa.

Compete  ao  juízo  onde  for  intentada  a  ação  de 
acumulação  de  pedidos,  trabalhistas  e  estatutário, 
decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do 
ajuizamento de nova causa, com pedido remanescente, 
no juízo próprio (sumula 170 STJ).

Deve o autor comprovar a existência de fato constitutivo 
de seu direito, não sendo possível o acolhimento de 
razões sem o mínimo substrato probatório capaz de 
demonstrar o vínculo com a edilidade, como se denota 
dos autos.

O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito  (art. 333,  I, do Código de 
Processo Civi).

VISTOS,  relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
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referenciados.
A C O R D A  a  egrégia Terceira Câmara Especializada 

Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à  unanimidade,  em  rejeitar  a 
preliminar, no mérito, por igual votação, negou provimento ao apelo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível  desafiando  a  sentença  de 
fls.60/62, que  nos  autos  da  ação  de  cobrança,  julgou  improcedentes  os 
pedidos formulados na exordial.

 
Samuel  do  Nascimento ajuizou  a  presente  ação  na 

Justiça Trabalhista, narrando que foi contratado como vigia pelo Município 
de Campina Grande no dia 02 de janeiro de 2000, permanecendo no cargo 
até 30 de janeiro de 2009, data em que foi demitido sem justa causa.

Alegou que trabalhava de segunda a sábado de 07:00h às 
18:00h, recebendo um salário mínimo.   

Pediu que o município fosse condenado a pagar:

R$ 3.020,00 (três mil e vinte reais) pelas horas extras trabalhadas;
R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) pelos reflexos das horas 
extras (no 13°, férias, aviso prévio e FGTS);
R$ 3.000,00 (três mil reais) pela complementação do FGTS;
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais) multa de 40% do FGTS.
R$ 2.000,00 (dois mil reais) do seguro desemprego

O juízo de origem, em decisão de fls. 14/16, declarou de 
ofício a incompetência da Justiça Especializada, em razão da matéria.

Insatisfeito,  o  autor  apresentou  recurso  ordinário, 
suscitando a competência da Justiça do trabalho, porquanto foi contratado 
pelo regime da CLT.
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Às  fls.  28/33,  a  1°  Turma  do  Tribunal  Regional  do 
Trabalho da 13° Região confirmou a decisão combatida, argumentando que 
as causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores é de natureza 
estatutária  ou  jurídica  administrativa,  daí  não  competindo  o  julgamento 
pela  Justiça Especializada.

 
Encaminhando os autos à Justiça Estadual, fl. 36. 

O  Juízo  a  quo julgou  improcedente  o  pedido  por 
entender que as verbas trabalhistas pleiteadas, não incidiam nas relações de 
natureza jurídica administrativa, fls.60/62. 

Insatisfeito, apelou da decisão, fls. 65/67, argumentando 
que foi contratado por tempo indeterminado pelo município sob a égide da 
CLT,   sendo  devido  o  depósito  do  FGTS  e  o  pagamento  do  seguro 
desemprego. 

Pugna  pelo  provimento  do  recurso  para  julgar 
procedente o pedido inaugural.

Nas  contrarrazões,  fls.  73/80,  o  recorrido  requer  em 
preliminar, o não conhecimento da apelação, uma vez que não atendeu os 
pressupostos  de  admissibilidade  recursal,  qual  seja,  a  inobservância  do 
princípio da dialeticidade. 

No  mérito,  argumenta  que  o  período  compreendido 
entre 01/08/2005 a 30/01/2009 o apelante era contratado pelo regime da CLT 
e  de  02/01/2000  à  data  da  assinatura  da  CTPS,  pelo  regime  jurídico 
administrativo.

Aduz que apesar de ter firmado contrato de natureza 
celetista  (01/08/2005  a  30/01/2009),  a  relação  era  jurídica  administrativa, 
porquanto a decisão cautelar do STF na  ADIN 2135, proibiu contratação 
diversa do regime  estatutário por parte da Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional.  
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A  Procuradoria  de  Justiça  às  fls.  90/92, opina  pela 
rejeição da preliminar, no mérito,  pelo prosseguimento do feito.    

É o relatório.

V O T O
Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

De  início,  convém  analisar  a  preliminar  de  não 
conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade manejada pelo ente 
municipal.

A edilidade defende o não conhecimento da apelação, 
porquanto  o  recorrente  não  enfrentou  os  fundamentos  apreciados  na 
sentença a quo.

Apesar  da  apelação  ser  muita  sucinto,  e  não  ter 
enfrentado a totalidade das razões da decisão primeva, pôde-se extrair sua 
insurgência,  qual  seja,  que a sua relação com o município é de natureza 
celetista, sendo devida o pagamento das verbas pleiteadas,  entendimento 
contrário do juízo a quo.

Por tais rezões, rejeito a preliminar. 

O  questionamento  apresentado  nestes  autos  pelo 
apelante diz respeito ao pagamento  do seguro desemprego e  da diferença 
dos depósitos do FGTS durante o tempo que detém a qualidade de servidor 
público.

Sob o aspecto cronológico, verifico que a pretensão do 
apelante é concernente a fatos ocorridos desde 02 de janeiro de 2000 a 30 de 
janeiro de 2009, e que nesse interregno houve a mudança do regime jurídico 
administrativo para o celetista.

Nas  contrarrazões,  fl.  77,  a  edilidade  confirma  que  o 
apelante prestou serviços com vínculos diferentes, vejamos:
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A documentação acostada pelo apelante às fls. 09 faz referência a 
vínculos diferentes,  de prestação de serviços, sem a anotação da 
CTPS (…).

No  período  anterior  à  anotação  da  carteira  de  trabalho  do 
apelante, este manteve contrato de prestação de serviços com este 
município,  o  que,  sem  sombra  de  dúvidas  tem  natureza 
administrativa (…).

No caso em apreço, verifica-se que a relação jurídica é legal, (...)    e 
não revela qualquer vínculo trabalhista, contratual, apesar do ente 
público ter anotado a sua CTPS (…).

Em que pese o recorrido ter afirmado que sua relação 
com  o  apelante  fora  de  natureza  administrativa,  mesmo  tendo  sido 
contratado pelo regime celetista,  entendo descabida,  porquanto a decisão 
cautelar do STF na ADIN 2135,  publicada em 07/03/2008, suspendendo a 
eficácia da  redação dada ao  caput do art.  39 pela  EC n.  19/98,  não teve 
eficácia  ex  tunc,  mantendo,  portanto,  a  validade  dos  atos  anteriormente 
praticados em conformidade com a vigência de normas que permitiam a 
pluralidade de regimes jurídicos de contratação. 

Nesse sentido:

AGRAVOS  REGIMENTAIS  EM  RECURSO  ESPECIAL. 
ADMINISTRATIVO.  SERVIDOR  PÚBLICO.  CONSELHO  DE 
FISCALIZAÇÃO  PROFISSIONAL.  NATUREZA  JURÍDICA. 
AUTARQUIA  CORPORATIVA.  REGIME  JURÍDICO  DE 
CONTRATAÇÃO  DE  FUNCIONÁRIOS  (CELETISTA  OU 
ESTATUTÁRIO).  SUCESSÃO  DE  NORMAS.  PRINCÍPIO  DO 
TEMPUS REGIT ACTUM. (…) 3. Posteriormente, no julgamento 
da ADI nº 2.135 MC/DF, foi suspensa a vigência do caput do art. 
39 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 19/98. 
Dessa forma, subsiste, atualmente, para a Administração Pública 
direta, autárquica e fundacional, a obrigatoriedade de adoção do 
regime jurídico único, ressalvadas as situações consolidadas na 
vigência  da legislação editada  nos  termos  da  aludida  emenda 
declarada  suspensa. 4.  Agravos  regimentais  a  que  se  nega 
provimento.  (STJ;  AgRg-REsp 1.028.534;  Proc.  2008/0024889-2;  RJ;  
Quinta Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 19/02/2013; DJE  
26/02/2013)  
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APELAÇÃO  CÍVEL.  DIREITO  CONSTITUCIONAL.  SERVIDOR 
PÚBLICO.  MUNICÍPIO  DE  ARAGUARI.  VÍNCULO 
TRABALHISTA.  REGIME  CELETISTA.  JUSTIÇA  COMUM. 
INCOMPETÊNCIA  ABSOLUTA.  RECONHECIMENTO. 
CONFLITO  NEGATIVO  DE  COMPETÊNCIA.(...)  O  Supremo 
Tribunal  Federal,  através  de  liminar  na  ADI  n.  2.135/DF, 
publicada em 07/03/2008, houve por bem suspender a eficácia da 
nova  redação  dada  ao  caput do  art.  39  pela  EC  n.  19/98, 
restaurado a vigência do regime jurídico único dos servidores. 
Todavia, a referida decisão não teve eficácia ex tunc, mantendo-
se,  portanto,  a  validade  dos  atos  anteriormente praticados em 
conformidade  com  a  vigência  de  normas  que  permitiam  a 
pluralidade de regimes jurídicos de contratação. Verificando-se a 
incompetência  absoluta  da  Justiça  Comum,  que  deve  ser 
declarada de ofício (art. 113 do CPC), bem como a existência de 
conflito instaurado em relação a acórdão proferido pelo TRT da 
3ª  Região,  impõe-se  sustar  conflito  negativo  de  competência 
perante o Superior Tribunal de Justiça, nos termos do art. 116 do 
CPC  e  art.  105,  inciso  I,  alínea  "d",  da  Constituição  Federal. 
(TJMG;  APCV  1.0035.12.010322-7/001;  Relª  Desª  Hilda  Teixeira  da  
Costa; Julg. 11/02/2014; DJEMG 24/02/2014) 

Portanto,  resta  comprovado que o  questionamento  do 
seguro desemprego e  da diferença dos depósitos do FGTS ocorreram em 
regimes diferentes.

Desde a sessão do dia 05 de abril de 2006, o Supremo 
Tribunal Federal,  ratificando a liminar concedida na ADI 3.395,  firmou o 
posicionamento de que a Justiça Comum só tem competência para julgar 
ação  de  cobrança  de  servidores  regidos  pelo  regime  estatutário.  Tal 
entendimento já se tornou, inclusive, alvo de súmula do STJ, que dispõe:

Súmula 137: Compete  à  Justiça  Comum  Estadual  processar  e 
julgar   ação   de  servidor   público   municipal,   pleiteando 
direitos  relativos  ao  vínculo estatutário.

Destaco, ainda, o teor da súmula 170 do STJ:

“Compete ao juízo onde for intentada a ação de acumulação de 
pedidos, trabalhistas e estatutário, decidi-la nos limites da sua 
jurisdição,  sem  prejuízo  do  ajuizamento  de  nova  causa,  com 
pedido remanescente, no juízo próprio .”
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Portanto, em obediência às sumulas 137 e 170 do STJ, 
passo a analisar  os fatos ocorridos no período compreendido entre  02 de 
janeiro de 2000 a 31 de julho de 2005 (contrato jurídico administrativo), sem 
prejuízo  do  ajuizamento de  nova ação por  parte  do apelante  do pedido 
remanescente na justiça especializada, qual seja, 1 de agosto de 2005 a 30 de 
janeiro de 2009. 

Pois bem. 

Relação Jurídica Administrativa (02 de janeiro de 2000 
a 3  1 de julho de 2005)   

Em que pese o tempo de trabalho exercido, verifico que 
o autor, ora apelante, não instruiu sua inicial com documentos necessários à 
comprovação  do  tempo  em  que  laborou  como  vigia  junto  à  Edilidade, 
restringindo-se apenas em juntar recibos de pagamentos referente aos meses 
de maio e julho de 2000.

O  documento  de  fl.  09  (recibos  de  pagamentos  dos 
meses de maio e julho de 2000), em nada comprova a relação de trabalho 
que  o  demandante  tinha  com  a  Edilidade,  pois  ausente  qualquer 
identificação  de  funcionário  responsável  pelo  pagamento  dos  servidores 
municipais, como nº de matricula, carimbo e ou assinatura do responsável. 
Um documento de fácil confecção.

Nesse diapasão, revela-se frágil a prova produzida pelo 
autor, tendo em vista que, trabalhando por mais de 9 (nove) anos, não trou-
xe documentos hábeis a comprovar  o seu vínculo com a edilidade, sequer 
uma prova testemunhal, lista de presença ou extratos bancários. 

O artigo 333,  inciso I,  do Código de Processo Civil,  é 
claro quando diz que: “o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato 
constitutivo do seu direito”

 
Segundo  ensina  o  doutrinador  MOACYR  AMARAL 

SANTOS1:  “Não provados os fatos alegados, por quem tem o dever de prová-los,  
não decorre o direito que deles originaria se provados [...].”

1  Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, volume 2º, 12ª ed., Ed. Saraiva, p. 373.
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Igualmente sobre o ônus da prova cabe destacar lição do 
processualista Prof. OVÍDIO A. BAPTISTA DA SILVA2: "Como todo direito se  
sustenta em fatos, aquele que alega possuir um direito deve, antes de mais nada,  
demonstrar a existência dos fatos em que tal direito se alicerça.  Pode-se, portanto,  
estabelecer,  como regra geral  dominante de nosso sistema probatório,  o princípio  
segundo o qual à parte que alega a existência de determinado fato para dele derivar a  
existência  de algum direito  incumbe o ônus de demonstrar  sua existência.   Em  
resumo, cabe-lhe o ônus de produzir a prova dos fatos por si mesmo alegados como  
existentes."

Adstrito ao tema, colaciono os seguintes julgados:

CIVIL E  PROCESSUAL CIVIL.  APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE 
NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA. ÔNUS DA PROVA. ART  .    333  ,    I  ,   
DO   CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL  . O     artigo   333  , inciso   I  ,   do   Código   
de Processo Civil  , dispõe caber ao     autor     da ação judicial a     prova   
quanto ao fato constitutivo de seu direito. (TJES; APL 0021183-
79.2007.8.08.0035; Primeira Câmara Cível;  Rel. Des. Subst. Victor 
Queiroz Schneider; Julg. 01/10/2013; DJES 10/10/2013).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 
AÇÃO DE COBRANÇA. Coisa julgada material não estabelecida, 
diante da extinção do processo anterior, sem resolução do mérito. 
Exegese  do art  .  268    do     CPC  .  Precedentes.  Litigância  de  má-fé 
afastada. Possibilidade de imediato enfrentamento do mérito, pois 
a causa encontra-se madura para julgamento (art  . 515, § 3º   do     CPC  ). 
Mérito.    Prova contida nos autos que não autoriza concluir pela   
existência de compra e venda entre as partes.     Ônus     da     prova que   
cabia  ao    autor  (  art.     333,     I,     CPC).   (TJRS;  AC  363567-
68.2013.8.21.7000;  Igrejinha; Décima Primeira Câmara Cível;  Relª 
Desª  Katia  Elenise  Oliveira da  Silva;  Julg.  02/10/2013;  DJERS 
10/10/2013).

QUANDO,  EM  UMA     RECLAMAÇÃO     TRABALHISTA,  SE   
DISCUTE A EXISTÊNCIA DO VÍNCULO DE EMPREGO, EM 
SI MESMO, INCUMBE AO TRABALHADOR FAZER PROVA 
DE  TER  PRESTADO  SERVIÇOS  AO  SUPOSTO 
EMPREGADOR, DELE PERCEBENDO REMUNERAÇÃO.  Esse 
o fato constitutivo de seu alegado direito (art. 333, inciso I, do cpc). 
Se o suposto empregador reconhece que o trabalhador lhe prestou 
serviços, auferindo remuneração ou, se o trabalhador faz prova de 
ter  prestado  serviços  ao  suposto  empregador,  caberá  a  este 
demonstrar  algum fato modificativo,  impeditivo  ou  extintivo  do 

2  Curso de Processo Civil, vol. I, Processo de Conhecimento, 6ª ed., Ed. RT, p. 342.
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direito  perseguido  por  aquele  (art.  333,  inciso  II,  do  cpc).  Isso, 
porque os pressupostos objetivos de que depende a caracterização 
de qualquer contrato de trabalho (ao qual corresponde a relação de 
emprego. Art. 442 da clt), 6162 1ou seja, o trabalho em si mesmo e 
perceber  remuneração  por  ele,  se  tornariam  incontroversos, 
sobrevivendo dúvida, apenas, no que concerne aos pressupostos 
subjetivos, ou seja, a subordinação jurídica e a eventualidade no 
serviço.  Ocorrendo  aqueles  elementos  objetivos,  presume-se  ter 
existido  o  liame  de  emprego,  incumbindo  ao  réu  fazer  prova 
inequívoca do contrário. (TRT 1ª R.; RO 0081200-69.2008.5.01.0010; 
Oitava Turma; Rel. Des. Roque Lucarelli Dattoli; DORJ 07/11/2013)

Assim sendo, considerando que cabe ao autor a 
incumbência da demonstração de fato constitutivo do seu direito, 
inexistindo nos autos indício de prova material  que  o  apelante  prestou 
serviços entre 02 de janeiro de 2000 a 31 de julho de 2005, resta prejudicado 
a cobrança de quaisquer verbas referentes à esse período. 

Com  essas  considerações,  rejeito  a  preliminar  de 
ausência  de  dialeticidade,  e  de  ofício,  conheço  da  competência  dessa 
Justiça Comum para apreciar os fatos ocorridos no período compreendido 
entre  02  de  janeiro  de  2000 a  31  de  julho  de  2005,  sem  prejuízo  do 
ajuizamento de nova ação por parte do apelante do pedido remanescente 
na justiça especializada, no mérito, nego provimento à apelação.  

Sem  custas  e  honorários  advocatícios,  por  ser 
beneficiária da justiça gratuita, nos moldes do art. 3º, incisos I e V da Lei. 
1060/50.

 É como voto.

Presidiu  o  julgamento,  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 22 de julho de 
2014, conforme certidão de julgamento de fl. 102, a Exma. Desa. Maria das 
Graças Morais Guedes.  Participaram do julgamento a Exma. Desa. Maria 
das Graças Morais Guedes (relatora), o Exmo. Des.  José Aurélio da Cruz e o 
Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, juiz convocado para substituir o Des. 
Saulo Henriques de Sá e Benevides.
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Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Francisco  Seráphico 
Ferraz da Nóbrega Filho, Promotor de Justiça convocado.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 01 de agosto de 
2014.

  Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                            Relatora
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