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APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE 
COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIA  DE  SAÚDE. 
ADICIONAL  DE  INSALUBRIDADE.  AUSÊNCIA DE  LEI 
MUNICIPAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE  CONCESSÃO.   13º 
SALÁRIO,  FÉRIAS  ACRESCIDAS  DO  TERÇO 
CONSTITUCIONAL. DIREITO DE TODO TRABALHADOR. 
ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO MUNICÍPIO. NÃO 
DESINCUMBÊNCIA.  ART.  333,  INCISO  II  DO  CPC.  PIS. 
CONCEDIDO  APENAS  AOS  TRABALHADORES 
REGIDOS  PELA  CONSOLIDAÇÃO  DAS  LEIS 
TRABALHISTAS  E  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS 
CELETISTAS.  PASEP.  AUSÊNCIA  DE  PEDIDO 
ENCARTADO  NA  INICIAL.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
CONHECIMENTO  DE  OFÍCIO.  SUPRESSÃO  DE 
INSTÂNCIA. FGTS. INTELIGÊNCIA DO ART. 19- A DA LEI 
8.036-90.  PRECEDENTE  DO  SUPREMO  TRIBUNAL 
FEDERAL.  CABIMENTO DO DEPÓSITO. PROVIMENTO 
PARCIAL DO APELO E DA REMESSA.

-  Ausente a comprovação da existência de disposição legal 
municipal assegurando à determinada categoria profissional 
a percepção do adicional de insalubridade, não há como se 
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determinar o seu pagamento.

-  Qualquer  exercício  de  força  de  trabalho  empregado  por 
trabalhador urbano ou rural, celetista ou estatutário, deve ser 
remunerada,  sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  da 
Edilidade. 

- Em ação de cobrança envolvendo verbas trabalhistas,  cabe 
ao  Município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao 
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida.

- Não há falar na condenação ao pagamento de uma verba 
quando esta não teve o seu pedido encartado na inicial, nem 
tampouco  foi  objeto  da  decisão  do  magistrado  singular, 
inviabilizando, portanto, o conhecimento de ofício de matéria 
que não foi discutida na instância inferior.

-  O  Programa  de  Integração  Social  –  PIS  é  concedido 
anualmente aos trabalhadores regidos pela Consolidação das 
Leis Trabalhistas e aos servidores públicos celetistas, o que 
não é o caso dos autos.

-  É  devido  o  depósito  do  FGTS  na  conta  vinculada  do 
trabalhador  pelo  período  que  o  contrato  de  trabalho  foi 
declarado nulo, em observância as hipóteses previstas no art. 
37, § 2º, da Constituição Federal. (Art. 19-A da Lei 8.036-90).

V I S T O S , relatados  e  discutidos  os  autos  acima 
referenciados.

A C O R D A  a egrégia Terceira Câmara Especializada Cível 
do Tribunal de Justiça da Paraíba, à unanimidade, em  conhecer dos Recursos e 
dar provimento parcial ao apelo e à remessa necessária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se  de  Apelação  Cível interposta  por  Maria  Geanini 
Wanderley  Guedes  contra  sentença  encartada  às  fls.  321/328,  que  julgou 
parcialmente  procedente  a  Ação  Ordinária  de  Cobrança,  ajuizada  em  face  do 
Município de Patos, remetida oficialmente pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de 
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Patos.

De início, é relevante mencionar que a presente demanda foi 
originalmente  intentada  na  Justiça  do  Trabalho,  tendo  o  Tribunal  Regional  do 
Trabalho  da  13ª  Região,  no  Recurso  de  Revista  nº  00434-2009-011-13-00-9, 
declarado  a  incompetência  da  Justiça  Especializada  (fls.219/220)  e  remetido  os 
autos para esta Justiça Comum.

Recebida  a  ação  na Justiça  Ordinária,  o  douto  magistrado 
suscitou conflito negativo de competência às fls. 318/319.

O Superior Tribunal de Justiça, em telegrama encartado à fl. 
320, comunicou ao suscitante a decisão exarada pelo ínclito Ministro Napoleão 
Nunes Maia Filho, a qual declarou a competência do Juízo da 4ª Vara da Comarca 
de Patos.

Após  a  decisão  do  Tribunal  da  Cidadania,  o  douto 
magistrado proferiu a sentença de fls. 321/328, acolhendo parcialmente a demanda 
nos seguintes termos:

“Ante o exposto:
a) julgo prejudicada a preliminar de incompetência material, nos termos 
da fundamentação supra;
b) rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, nos termos da 
fundamentação supra; 
c) de ofício, extingo sem resolução de mérito, por impossibilidade jurídica 
do pedido, os pleitos seguintes: a) assinatura e baixa na CTPS; b) depósito 
de FGTS; c) pagamento de férias dobrada; d) indenização compensatória 
pelo  não-cadastramento  e  não-recolhimento  do  PIS;  f)incidência  de 
adicional de insalubridade em FGTS e PIS; g) liberação do FGTS; h) tudo 
nos moldes da fundamentação supra;
d) julgo improcedente o pedido de férias proporcionais e integrais, bem 
como o pedido de adicional de insalubridade e reflexos em férias + 1/3 e 
13º salários, nos moldes da fundamentação supra;
e) julgo parcialmente procedente o pedido de 1/3 de férias e de 13º salário 
para condenar o município demandado a pagar à parte autora um terço 
de férias dos anos de 2004, 2005 e 2006 e 13º  salário dos anos de 2004, 
2005 e 2006, observada a prescrição quinquenal.
Quanto aos honorários advocatícios, observo que o demandado decaiu de 
parte mínima do pedido, por isso cabe à parte autora exclusivamente o 
ônus de sucumbência – pagamento de despesas processuais e honorários 
advocatícios -, estes fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o 
montante da condenação (parágrafo único, art. 21 c/c § 3º do art. 20 do 
CPC)  e,  ainda,  em  homenagem  ao  princípio  da  causalidade;  ficando, 
contudo, o pagamento das despesas processuais condicionado aos termos 
do  art.  12  da  Lei  nº  1.060/1950,  na  medida  em  que  a  parte  autora  é 
beneficiária da gratuidade processual.
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A  liquidação  da  sentença  dar-se-á  por  meros  cálculos  aritméticos, 
observando-se,  quanto  à  atualização  dos  valores,  o  quanto  restou 
assinalado na fundamentação acima
Concernente  ao  duplo  grau  de  jurisdição,  o  STJ  amalgamou  o 
entendimento  de  que  a  sentença  ilíquida,  proferida  contra  a  Fazenda 
Pública,  suas autarquias e  fundações de direito público está sujeita ao 
reexame necessário na dicção da Súmula nº 490/STH,  verbum ad verbum: 
(…)”

Em suas razões recursais, às fls. 333/339, a apelante sustenta 
“que  exerce  atividade  de  agente  comunitário  de  saúde  desde  01/12/1995,  tendo  sido  
contratada mediante aprovação em processo seletivo promovido pela administração pública  
estadual,  com a  devida  supervisão  da  edilidade  requerida,  tudo  conforme  preceituado,  
atualmente,  na  Constituição  Federal,  art.  37,  IX,  combinado  com  a  Lei  Federal  nº  
11.350/2006.”

Alega  que,  em  razão  das  peculiaridades  da  função  que 
exerce, encontra-se contínua e habitualmente exposta aos agentes agressores à sua 
saúde, fazendo jus ao recebimento do adicional de insalubridade, sendo devida a 
implantação deste no seu contracheque.

Pugna, ademais, pela aplicação analógica da NR-15 do MTE, 
diante da lacuna de Lei Municipal disciplinando a matéria. Sustenta, por fim, que 
a  promovida  não  procedeu  ao  pagamento  do  décimo  terceiro  salário,  férias 
acrescido do terço constitucional e PIS/PASEP. 

Requer a procedência dos pedidos formulados na exordial, 
condenando o Município promovido ao pagamento do adicional de insalubridade 
sob todo o período laboral, além do 13º salário, férias + 1/3 e PIS/PASEP. 

Não obstante intimado, fl. 343, o apelado deixou transcorrer 
em aberto o prazo para contrarrazoar, conforme atesta a Certidão de fl. 344.

A  Procuradoria  de  Justiça  lançou  parecer,  fls.  350/351, 
opinando pelo prosseguimento do recurso, sem manifestação meritória. 

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes - Relatora
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Extrai-se dos autos que o autor ingressou no serviço público 
em  1º  de  dezembro  de  1995  de  forma  precária.  Em  20  de  julho  de  2007  foi 
nomeada para assumir o cargo de Agente Comunitária de Saúde pelo Prefeito 
Constitucional  de  Patos,  após  ter  sido  submetida  a  um  processo  seletivo 
simplificado. Neste cenário, pretende o reconhecimento do seu direito à percepção 
do recolhimento do depósito do FGTS, férias acrescidas do terço constitucional, 
13°  salários  do  período  não  prescrito;  indenização  compensatória  pelo  não 
cadastramento do PIS/PASEP e adicional de insalubridade.

Insatisfeita com a decisão prolatada, aviou o presente recurso 
apelatório com o objetivo de obter a condenação da Municipalidade no pagamento 
do adicional de insalubridade com a aplicação analógica da NR-15 do MTE, diante 
da lacuna de Lei Municipal disciplinando a matéria, assim como, ao pagamento do 
13º salário, férias + 1/3 e PIS/PASEP. Vejamos. 

Adicional de Insalubridade

A autora, a fim de sustentar seu direito ao recebimento do 
adicional  de  insalubridade,  alega  exercer  a  função  de  agente  comunitária  de 
saúde, estando, desse modo, exposta a agentes insalubres.

 
É consabido que a Administração Pública deve obedecer, em 

todos os seus atos, ao princípio da legalidade. Segundo Hely Lopes Meirelles, in 
Direito  Administrativo  Brasileiro,  Malheiros  Editores,  20ª  Ed.,  1995,  “...  o  
administrador está, em toda a sua atividade funcional, sujeito aos mandamentos da lei e às  
exigências do bem comum, e deles não pode se afastar ou desviar, sob pena de praticar ato  
inválido  e  expor-se  a  responsabilidade  disciplinar,  civil  e  criminal,  conforme o caso.  A  
eficácia de toda atividade administrativa está condicionada ao atendimento da lei.”

A Lei, portanto, é pressuposto de validade para os atos da 
Administração, que não pode agir sem previsão legal.

Analisando os autos, percebe-se que, apesar da demandante 
exercer  a  função  de  agente  comunitária  de  saúde  e,  consequentemente,  estar 
exposta  a  agentes  nocivos,  não  há  lei  municipal  regulamentando  o  grau  de 
insalubridade para percepção do percentual do adicional reclamado.

Assim,  o  fato  de  o  município  não  pagar  o  adicional  de 
insalubridade a demandante,  não infringe nenhuma norma legal,  não gerando, 
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por conseguinte, nenhum direito de recebimento do referido adicional.

Quanto  à  possibilidade  de  utilização  da  normatização 
expedida pelo Ministério do Trabalho, fixada através da NR nº 15, Anexo XIV da 
Portaria  nº  3.214/78,  para  as  hipóteses  de  aplicação  da  parcela  remuneratória 
requerida  (adicional  de  insalubridade),  tal  situação  só  é  cabível  quando,  a  lei 
específica autorizar a aplicação por analogia da norma regulamentadora, que  in  
casu é inexistente.

Percebe-se,  pois,  que  o  reconhecimento  do  direito  ao 
adicional  de  insalubridade  e  sua  classificação  somente  será  viável  mediante 
reconhecimento pela própria Administração.

Diferente  não é  o  entendimento deste  egrégio  Tribunal  de 
Justiça:

APELAÇÕES  CÍVEIS.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE. 
TRANSMUDAÇÃO  DE  REGIME  CELETISTA  EM  ESTATUTÁRIO. 
COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS. 13º SALÁRIOS, FÉRIAS 
E SALÁRIO FAMÍLIA. DEVIDAS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. 
INDEVIDO.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO  LEGAL.  PROCEDÊNCIA 
PARCIAL  DOS  PEDIDOS  EXORDIAIS.  IRRESIGNAÇÃO. 
MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  NEGADO  AOS 
RECURSOS  APELATÓRIOS.  O  Exercício  da  função  de  agente 
comunitário através de contrato temporário não exonera o Município do 
pagamento de verbas salariais, tais como terço de férias e 13º salário. A 
verba pleiteada pelo autor possui caráter alimentar, motivo pelo qual a 
posse ilegítima, sem base jurídica, como a que se apresenta neste pleito, 
pode e deve ser repelida. É condição para recebimento do adicional  de 
insalubridade pelo  servidor,  que tal  direito esteja  regulamentado na 
forma  da  lei.  (TJPB;  AC  075.2011.000233-6/001;  Terceira  Câmara  
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides;  DJPB  
11/09/2012; Pág. 8)

AGRAVO  INTERNO.  APELAÇÃO  CÍVEL.  NEGATIVA  DE 
SEGUIMENTO.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE  SAÚDE.  ADICIONAL 
DE INSALUBRIDADE. Ausência de previsão legal  que possibilite a 
concessão do benefício. Inovação recursal. Preclusão. Fixação em salário 
mínimo.  (TJPB; AGInt 025.2011.002026-7/001; Primeira Câmara Cível; Rel.  
Des. José Ricardo Porto; DJPB 27/02/2012; Pág.)

Diante  disso,  em  face  da  ausência  de  norma 
regulamentadora fixando o valor a ser pago a título de adicional de insalubridade 
a  determinadas  atividades,  não  há  como  prosperar  o  pedido  da  apelante  ao 
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pagamento desta verba.

13º Salário e Férias acrescidas do Terço Constitucional

É cediço que cabe à edilidade, em se tratando de relação de 
trabalho,  provar  os  fatos  impeditivos,  modificativos  ou  extintivos  dos  direitos 
pleiteados pelos servidores. 

In  casu,  tratando-se  de  pedido  de  pagamento  de  verbas 
salariais devidas (13º salário e férias acrescidas do terço constitucional), não há que 
se  atribuir  à  servidora  o  ônus  de  comprovar  a  falta  de  pagamento,  sendo-lhe 
suficiente  demonstrar  o  seu vínculo  junto  ao  Município,  o  que  fez  através  da 
portaria de fl. 13 e da Certidão de Tempo de Serviço encartada à fl. 15.

Repiso, pois, que cabia ao ente municipal, ao tentar se eximir 
do  pagamento  das  verbas  pleiteadas,  colacionar  documentos  hábeis, 
comprovando a quitação do débito, ou fazer prova de que não teve acesso aos 
documentos. E, consoante se atesta dos autos, isso ocorreu apenas em parte.

Ao contestar a ação, a edilidade rebateu os fatos deduzidos 
na peça preambular e apresentou algumas provas, as quais veremos mais adiante, 
que modificam o direito da autora, a teor do que dispõe o art. 333, II, do CPC.  

É incontroverso que a recorrente é servidora do município 
desde 01 de dezembro de 1995, conforme atesta a certidão de fl. 15.

Feito este registro, insta ressaltar que nas relações jurídicas 
de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não 
tiver  sido  negado  o  próprio  direito  reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as 
prestações  vencidas  antes  do  quinquênio  anterior  à  propositura  da  ação,  nos 
moldes da Súmula 85 do STJ.

Nesses termos,   vislumbro que as verbas pleiteadas a partir 
de março de 2004 não encontram óbice na prescrição quinquenal,  haja  vista  o 
ingresso da demanda ter ocorrido em  25 de março de 2009.

Nesta ordem de ideias, são realmente devidas à servidora, o 
13ª salário e as férias acrescidas do terço constitucional.
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Ocorre  que  alguns  documentos  acostados  pelo  município 
comprovam o recebimento de diversas verbas.

Vejamos:

 13º salário do ano de 2005, fl. 84;
 13º  salário  do  ano  de  2006  e  2007  que  foram  pagos 

conjuntamente de forma parcelada, conforme a atesta as Folhas de Pagamento dos 
meses de julho, fl. 94; setembro. fl. 91 e dezembro, fl. 85, todos do ano 2007.

 13º salário do ano de 2008, fl. 95
 1/3 de férias  recebido em março de 2008 referente ao 

período aquisitivo do ano 2007, fl. 96
 1/3 de férias  recebido em março de 2009 referente ao 

período aquisitivo do ano 2008, fl. 97.

Forte em tais razões, devem ser pagas pelo ente municipal o 
13º salário referente ao ano de 2004; as férias dos anos 2004, 2005, 2006,  2007, 2008 
e 2009 e 1/3 constitucional dos anos 2004, 2005, 2006 e 2007.

PIS/PASEP

Agiu com zelo o magistrado  a quo  quando não condenou a 
edilidade  a  indenizar  a  autora  pelo  não  cadastramento  do  PIS,(Programa  de 
Integração  Social),  concedido  anualmente  aos  trabalhadores   regidos  pela 
Consolidação das Leis Trabalhistas e aos servidores públicos celetistas.  

Como bem delineado pelo Tribunal da Cidadania, na decisão 
exarada pelo Ministro Napoleão Nunes Maia Filho no Conflito de Competência Nº 
124.021 -  Pb (2012/0172052-5),  a  relação existente  entre  o Poder  Público  e  seus 
servidores  contratados  temporariamente  será  sempre  de  cunho  jurídico-
administrativo,  ainda  que  tenha  havido  prorrogação  indevida  do  contrato  de 
trabalho. A mera prorrogação do prazo de contratação do servidor temporário não 
tem  o  condão  de  transmudar  o  vínculo  administrativo  original,  de  natureza 
tipicamente administrativa, em trabalhista.

Já  o  PASEP  (Programa  de  Formação  do  Patrimônio  do 
Servidor Público) que é voltado para os servidores públicos,  como é o caso da 
autora, não há igualmente que se falar na condenação ao pagamento desta verba, 
uma vez que não houve pedido encartado na inicial, nem tampouco foi objeto da 
decisão do magistrado singular, inviabilizando, portanto, o conhecimento de ofício 
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de matéria que não foi discutida na instância inferior. 

FGTS

O  art. 37, §2º, da Constituição Federal,  normatiza que “a não 
observância  do disposto nos incisos II  e  III  implicará a nulidade do ato e a 
punição da autoridade responsável, nos termos da lei." Ademais, os incisos I e II 
do mesmo artigo estão assim dispostos:

“I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros 
que  preencham  os  requisitos  estabelecidos  em  lei,  assim  como  aos 
estrangeiros, na forma da lei; 

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação 
prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo 
com  a  natureza  e  a  complexidade  do  cargo  ou  emprego,  na  forma 
prevista  em  lei,  ressalvadas  as  nomeações  para  cargo  em  comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração;”

Pelo exposto, basta uma simples leitura das regras  para se 
chegar à conclusão de que as contratações sem a presença de concurso público são 
eivadas de nulidade.

Forte  em tais  razões,  as  contratações  devem ser  reguladas 
pelo art. 19-A da Lei 8.036/90.

“Art.  19-A.  É  devido  o  depósito  do  FGTS  na  conta  vinculada  do 
trabalhador cujo  contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses 
previstas  no  art.  37,  §2º,  da  Constituição  Federal  ,  quando  mantido o 
direito ao salário.” 

Nesses termos, sendo incontroversa a nulidade do referido 
contrato até 20 de julho de 2007, quando a recorrente foi nomeada para o cargo de 
Agente Comunitária de Saúde,  após ter sido submetida a um processo seletivo 
simplificado, resta autorizada a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/90, a qual aduz 
ser devido o depósito do FGTS. 

É bom ressaltar que o artigo não se pronuncia sobre a multa 
de  40%  (quarenta  por  cento),  logo,  o  depósito  não  deve  ser  acrescido  desse 
percentual.

Nesse sentido, entende a 1ª e 3ª Câmara Cível deste egrégio 
Tribunal de Justiça:
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APELAÇAO CIVEL. Ação Ordinária de Cobrança. FGTS. Município. Não 
Realização de Concurso Público. Contrato Nulo por afronta ao artigo 37, 
II,  C.F.  Depósito  do FGTS Devido.  Inteligência  do art.  19-A da Lei  nº 
8.036/90. PROVIMENTO AO APELO. - É devido o depósito do FGTS na 
conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 
nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 22, da Constituição Federal, 
quando  mantido  o  direito  ao  salário.  Art.  19-A  da  Lei  8.036-90. - 
Contrato  Nulo.  Efeitos.  A  contratação  de  servidor  público,  após  a 
CF/1988, sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice no 
respectivo art. 37, 11 e §22, somente lhe conferindo direito ao pagamento 
da  contraprestação  pactuada,  em  relação  ao  número  de  horas 
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e dos valores 
referentes aos depósitos do FGTS. Enunciado 363 TST, Revisado pela RA 
nº 121/03, DJ 19.11.03, Republicado DJ 25.11.03. - Faz jus o apelante aos 
valores  referentes  ao  FGTS  que  não  foram  depositados  em  sua  conta 
vinculada,  durante  todo  o  período  laborado,  tudo  para  evitar 
enriquecimento sem causa do Município, que s beneficiou com o trabalho 
do recorrente.(TJPB - Acórdão do processo nº 01520100009016001 - Órgão 
1º CÂMARA CÍVEL - Relator DES MANOEL SOARES MONTEIRO - j. 
Em 17/05/2012 ).

APELAÇÃO  CÍVEL  AÇÃO  DE  COBRANÇA  PRESTAÇÃO  DE 
SERVIÇOS  AO  MUNICÍPIO  VERBAS  SALARIAIS  E  FGTS 
PROCEDÊNCIA PARCIAL  CONDENAÇÃO  AO  PAGAMENTO  DOS 
SALÁRIOS  IRRESIGNAÇÃO  DE  AMBAS  AS  PARTES  AUSÊNCIA 
CONCURSO PÚBLICO CONTRATO NULO DIREITO AOS SALÁRIOS E 
AO  FGTS  DO  PERÍODO  TRABALHADO  PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES PRINCÍPIOS DA 
DIGNIDADE  DA  PESSOA  HUMANA  E  DO  VALOR  SOCIAL  DO 
TRABALHO  APELO  DO  MUNICÍPIO  DESPROVIDO  PROVIMENTO 
APELO  DO  AUTOR.  PROCESSO  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO  FGTS 
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL CONTRATO DE TRABALHO 
DECLARADO NULO LEVANTAMENTO ART. 29-C DA LEI 8.036/90 [...] 
0 TST tem entendimento consolidado no sentido de que, nos casos de 
contrato declarado nulo por falta de concurso público, fica ressalvado o 
direito  a  salário  pelo  serviço  prestado,  sob  pena  de  enriquecimento 
ilícito por parte do empregador. Se é devido o pagamento de salário, 
consequentemente nasce para o ente público a obrigação de proceder 
ao depósito na conta vinculada do empregado art. 15 da Lei 8.036/90. [...] 
REsp  897043  /  RN  RECURSO  ESPECIAL  2006/0233280-0.Ministra 
ELIANA CALMON 1114. T2 - SEGUNDA TURMA. DJ 11/05/2007 p. 
392. Art.  19-A da lei 8.036/90 É devido o depósito do FGTS na conta 
vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo 
nas hipóteses previstas no art. 37, § 2°, da Constituição Federal, quando 
mantido  o  direito  ao  salário.  Súmula  N°  363  do  TST. CONTRATO 
NULO. EFEITOS nova redação - Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 21.11.2003 A 
contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação 
em  concurso  público,  encontra  óbice  no  respectivo  art.  37,  II  e  §  2°,  
somente  lhe  conferindo  direito  ao  pagamento  da  contraprestação 
pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, respeitado o valor 
da hora  do salário  mínimo,  e  dos  valores  referentes  aos  depósitos  do 
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FGTS.  (TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº  04720090003832001  -  Órgão  3ª 
CAMARA  CIVEL)  -  Relator  DES.  SAULO  HENRIQUES  DE  SA 
BENEVIDES - j. Em 25/10/2011).

O  Supremo  Tribunal  Federal,  no  julgamento  do  Recurso 
Extraordinário  (RE)  596478,   reconheceu  o  direito  aos  depósitos  do  Fundo  de 
Garantia  do  Tempo  de  Serviço  aos  trabalhadores  que  tiveram  o  contrato  de 
trabalho com a administração pública declarado nulo em função da inobservância 
da regra constitucional que estabelece prévia aprovação em concurso público. 

Vejamos:

Recurso  extraordinário.  Direito  Administrativo.  Contrato  nulo.  Efeitos. 
Recolhimento  do  FGTS.  Artigo  19-A  da  Lei  nº  8.036/90. 
Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o 
qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço  na  conta  de  trabalhador  cujo  contrato  com a  Administração 
Pública  seja  declarado  nulo  por  ausência  de  prévia  aprovação  em 
concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo 
quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, 
nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do 
trabalhador  ao  depósito  do FGTS quando reconhecido  ser  devido  o 
salário  pelos  serviços prestados. 3.  Recurso  extraordinário  ao  qual  se 
nega provimento.

(RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. 
DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO 
GERAL  -  MÉRITO  DJe-040  DIVULG  28-02-2013  PUBLIC  01-03-2013 
EMENT VOL-02679-01 PP-00068) 

Portanto,   reconheço  o  cabimento  do  depósito  do  FGTS 
referente ao período de  01 de dezembro de 1995 a 19 de julho de 2007, ante a 
nulidade do contrato nesse lapso temporal.

Honorários Advocatícios

Com relação  aos  honorários  advocatícios,  estes  devem ser 
reformados,  em  razão  da  apelante  ter  decaído  em  parte  mínima  do  pedido, 
devendo o município arcar com o pagamento na sua integralidade.

Com essas considerações,  DOU PROVIMENTO PARCIAL 
AO  APELO  E  À  REMESSA  NECESSÁRIA para  reformar  a  sentença, 
condenando a edilidade ao depósito do FGTS do período de 01 de dezembro de 
1995 a 19 de julho de 2007; ao pagamento das férias referentes aos anos de 2004, 
2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e ao 1/3 constitucional do ano de 2007,  excluindo da 
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condenação  os  décimos  terceiros  salários  alusivos  aos  anos  de  2005  e  2006, 
mantendo os demais termos da decisão vergastada. 

Por fim, condeno o Município de Patos ao pagamento dos 
honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, em 
observância ao § 4º do art. 20 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Presidi  a  sessão  Ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba realizada no dia 19 de agosto 
de 2014, conforme Certidão do julgamento de f. 360. Participaram do julgamento, 
além desta relatora, o Exmo. Dr. Ricardo Vital de Almeida, Juiz convocado para 
substituir o Exmo. Des. Saulo Henrique de Sá e Benevides  e o Exmo. Des. José 
Aurélio  da  Cruz. Presente  à  sessão,  o  Exmo.  Dr.  Marcos  Vilar  Souto  Maior, 
Procurador de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa, 21 de agosto de 2014.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
                       Relatora
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