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Acórdão
Apelação Cível nº. 0000046-87.2012.815.1161

Relator: Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque.

Apelante: Município de Nova Olinda – Adv.: José Marcílio Batista

Apelada: Irene Alves de Araújo – Adv.: Silvana Paulino de Souza

EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA  DE  VERBAS 
SALARIAIS  (RECLAMAÇÃO  TRABALHISTA). 
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL: PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS.  AUSÊNCIA  DE  ESTABILIDADE. 
EXONERAÇÃO.  SENTENÇA:  PEDIDOS 
PARCIALMENTE PROCEDENTES. APELAÇÃO CÍVEL. 
PRELIMINAR:  PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.  MÉRITO. 
VERBAS  SALARIAIS  NÃO  PAGAS.  ÔNUS  DA 
ADMINISTRAÇÃO  EM  PROVAR  OS  FATOS 
EXTINTIVOS,  MODIFICATIVOS  OU  IMPEDITIVOS 
DO  DIREITO  DO  AUTOR:  INTELIGÊNCIA  DO 
ARTIGO  333,  II  DO  CPC.  PAGAMENTOS  NÃO 
COMPROVADOS  PELA  EDILIDADE.  VERBAS 
DEVIDAS. COBRANÇA DOS DEPÓSITOS DE FGTS. 
VÍNCULO  ESTATUTÁRIO.  INEXISTÊNCIA  DE 
PREVISÃO  LEGAL.  VERBA  INDEVIDA.  REFORMA 
PARCIAL  DA  SENTENÇA.  PROVIMENTO  PARCIAL 
DO APELO.
- Art. 333 – CPC: O ônus da prova incumbe:
I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu 
direito;
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, 
modificativo ou extintivo do direito do autor.

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 
rejeitar a prejudicial.  No mérito, por igual votação, dar provimento parcial ao 
apelo, nos termos do voto do relator.

RELATÓRIO
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Trata-se  de  Apelação  Cível  interposta  pelo  Município  de 
Nova Olinda-PB (fls. 62/79) em face da sentença (fls. 55/59) proferida pelo 
Juízo  de  Direito  da  Comarca  de  Santana  dos  Garrotes-PB julgou 
parcialmente procedente a Reclamação Trabalhista (Ação de Cobrança de Verbas 
Salariais) movida por Irene Alves de Araújo, ora Apelada.

O Magistrado a quo condenou o Município de Nova Olinda-PB 
ao pagamento, em favor da Autora, apenas as seguintes verbas que não estejam 
atingidas pela prescrição: salários de outubro, novembro e dezembro de 2008; 
13º salário dos anos de 2006, 2007, 2008 e 2009; 1/3 de férias de igual período 
e quitação das verbas concernentes ao recolhimento do FGTS de todo o período 
trabalhado, com acréscimo de juros de mora no valor de 0,5% ao mês, devidos a 
partir  da  citação  e  correção  monetária  pelo  INPC  devidos  a  partir  do 
inadimplemento.

Inconformado, em sede de razões recursais (fls. 62/79), o 
Município levantou, inicialmente, preliminar de prescrição em razão da mudança 
de regime e alcance total das verbas trabalhistas. No mérito, aduz a nulidade do 
contrato de trabalho, alegando que a admissão da Autora foi ilegal, bem como 
que não possuiu efetividade e estabilidade funcional,  motivo pelo qual pugna 
pela reforma do julgado. 

Contrarrazões recursais oferecidas às fls. 82/84.

Instada a se pronunciar no feito, a Procuradoria de Justiça 
manifestou-se (fls. 90/94), opinando, inicialmente, pela rejeição da preliminar 
levantada pelo Município apelante, e no mérito, pugnou pelo prosseguimento do 
feito  sem  manifestação,  porquanto  ausente  o  interesse  público  que  torne 
necessária a intervenção ministerial.

É o relatório. 

VOTO

PRELIMINAR:  PRESCRIÇÃO

Sobre  o  prazo  prescricional  a  ser  aplicado  no  caso  em 
comento, o Decreto-Lei nº 20.910/32 estabelece que prescreve em 05 (cinco) 
anos as pretensões formuladas em face da Fazenda Pública, qualquer que seja a 
natureza da demanda.
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Desta feita,  a pretensão deduzida na presente Ação é de 
trato sucessivo e se renova a cada prestação, devendo, portanto, apenas ser 
reconhecida  a  prescrição  quinquenal,  ou  seja,  a  prescrição  progressiva  das 
prestações  vencidas  do quinquênio  anterior  à  propositura  da  Ação,  conforme 
súmula do STJ:

Súmula  nº  85: 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.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre o 
tema prescrição relacionado às demandas propostas contra a Fazenda Pública, no 
julgado a seguir:

AGRAVO  REGIMENTAL.  PROCESSUAL  CIVIL. 
PRESCRIÇÃO  DO  FUNDO  DE  DIREITO 
INEXISTENTE.  PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  
SÚMULA 85/STJ. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO 
CIVIL.  AGRAVO  CONHECIDO  PARA  NEGAR 
SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1.  Nos  termos  da  jurisprudência  pacífica 
desta Corte, nas discussões de recebimento 
de vantagens pecuniárias em que não houve 
negativa  inequívoca  do  próprio  direito 
reclamado,  tem-se  relação  de  trato 
sucessivo,  aplicando-se  a  Súmula  85/STJ,  
que prevê a prescrição apenas em relação ao 
período anterior a cinco anos da propositura 
da ação.
2. A prescrição quinquenal prevista no art. 1º 
do Decreto n. 20.910/32 deve ser aplicada a  
todo  e  qualquer  direito  ou  ação  contra  a 
Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou 
municipal, independentemente  da  sua 
natureza da relação jurídica.
3. Quanto  à  jurisprudência  colacionada,  a  
existência  de  julgado  divergente  não  altera  a  
decisão, pois entendimento isolado e trazido pela  
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recorrente  não  suplanta  aquele  pacificado  nesta  
Corte.  Agravo   regimental  improvido.  (AgRg  no 
AREsp  8415/RS,  Rel.  Ministro  HUMBERTO 
MARTINS,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
21/06/2011, DJe 29/06/2011).

Sendo assim, não se pode concordar com o argumento do 
Município de Nova Olinda no que diz respeito à prescrição de todas as verbas 
trabalhistas pleiteadas com base no artigo 11 da CLT e do artigo 7º, inciso XXIX 
da  Constituição  Federal.  Ademais,  como  bem  analisou  o  Juízo  a  quo,  a 
promovente  colacionou  cópia  dos  contracheques  (fls.  11/13),  atestando  seu 
vínculo com o Município demandado.

Portanto,  entendemos  que,  por  força  do  Decreto  nº 
20.910/32, o prazo prescricional em relação à Fazenda Pública deve ser de 05 
(cinco) anos.

Por tais fundamentos, rejeito tal preliminar.

MÉRITO

O cerne da questão versa sobre uma Ação de Cobrança de 
Verbas  Salariais  (Reclamação  Trabalhista)  em  que  a  Autora,  ora  Apelada, 
tenciona o recebimento de verbas concernentes a salários não pagos, aos 13º 
salários, à percepção de 1/3 (um terço) de férias como também ao recolhimento 
do FGTS de todo o período laboral. 

Ao  compulsar  os  autos,  verifica-se  que  a  Autora/Apelada 
exercia  o  cargo  de  Auxiliar  de  Serviços,  devidamente  lotada  na  Prefeitura 
Municipal de Nova Olinda-PB desde Janeiro de 1999 até Janeiro de 2010, quando 
foi exonerada. A Autora afirma ainda que, durante o período laborado, deixou de 
receber  o  pagamento  dos  salários  dos  meses  de  outubro,  novembro  e 
dezembro/2008, dos 13º salários equivalentes aos anos de 2006, 2007, 2008 e 
2009;  dos  terços  de  férias  de  igual  período,  como  também não  recebeu  a 
quitação do pagamento referente ao recolhimento da verba do FGTS de todo o 
período laborado.

Em sua  peça  contestatória,  o  Município  apelado  negou  o 
vínculo estabelecido, aduzindo subsidiariamente que a contratação efetivada sem 
concurso público foi nula.
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Desta feita, por se tratar de fato constitutivo de seu direito, 
caberia à Autora comprovar a relação estabelecida com o Município, conforme 
preceitua o artigo 333, inciso I do CPC:

Art. 333.O ônus da prova incumbe:

I – ao autor, quanto ao fato constitutivo do 
seu direito;

II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,  
modificativo ou extintivo do direito do autor.

Neste  sentido,  depreende-se,  portanto,  que  a  Autora  se 
desincumbiu  de  seu  ônus,  uma  vez  que  colacionou  seus  contracheques  (fls. 
11/13) comprovando o vínculo jurídico-administrativo que a une ao Município 
apelante. Logo, a prestação de serviços restou caracterizada, restando apenas 
analisar o eventual pagamento das verbas reclamadas.

Desta  feita,  sobre  o  vínculo  existente  entre  as  partes 
litigantes, o Município sustenta que, por não ter havido a realização de concurso 
público  para  a  contratação  da  Autora,  requisito  essencial  estabelecido  pela 
Constituição  Federal  de  1988,  tal  contratação  é  nula,  requerendo  assim  a 
decretação da referida nulidade.

Entretanto,  sabe-se  que,  mesmo  que  não  tenha  havido 
realização de concurso público para a contratação da Autora, devemos considerar 
que, qualquer exercício de força de trabalho deve ser devidamente remunerado, 
sob  pena  de  enriquecimento  sem  causa  do  ente  público.  Logo,  a  eventual 
nulidade alegada pela Edilidade poderia se referir ao vínculo firmado, entretanto, 
tal  fato  não  é  capaz  de  afastar  a  obrigação  do  Município  de  arcar  com  a 
remuneração de servidor pelos seus serviços prestados à Edilidade e que não 
foram devidamente pagos.

Tal  é  o entendimento  da Egrégia  Corte  de Justiça  do Rio 
Grande do Sul sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL.  REEXAME  NECESSÁRIO  AÇÃO 
DE  COBRANÇA. MUNICÍPIO DE  TAPEJARA. 
AUXILIAR  DE  SERVIÇOS.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO  DE  SERVIÇO  TEMPORÁRIO. 
HORAS EXTRAS INDEVIDAS.  DÉCIMO TERCEIRO 

Desembargador Marcos Cavalcanti de Albuquerque                                                                                        5



Processo nº. 0000046-87.2012.815.1161

SALÁRIO  ADIMPLIDO  PELO MUNICÍPIO. 1. 
Observada a natureza da causa e os valores em 
discussão, não se mostra cabível o conhecimento 
da remessa oficial, possível a estimativa de que a  
condenação  não  ultrapassa  o  valor  legal  de  
sessenta salários mínimos, como preceitua o § 2º  
do  artigo  475  do  Código  de  Processo  Civil.  
Reexame  necessário  não  conhecido.  2.  Parte 
autora  admitida  mediante  contrato 
administrativo  de  serviço  temporário  para 
desempenhar  funções  de  vigia.  Relação 
regida  por  vínculo  administrativo-
estatutário,  merecendo  apreciação  sem 
qualquer  interferência  dos  dispositivos  da 
Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT).  
Relação  contratual  que  se  manteve 
estabelecida sempre ao abrigo da lei. 3. Horas 
extras indevidas porque seu exercício depende de 
expressa  autorização  do  superior  hierárquico,  
conforme o art. 57 da Lei Municipal nº 2.410/01,  
prova que não veio ao processo. 4. Comprovação  
efetiva do pagamento do 13º salário proporcional,  
conforme  documentação  trazida,  mediante  folha 
de pagamento suplementar. 5. Impossibilidade do 
pagamento  de  remuneração  proporcional  de 
férias,  acrescida  do  terço  pertinente,  porque  a  
parte autora não laborou por período mínimo de  
doze meses, conforme requisito dos artigos 93 e  
101  da  Lei  Municipal  nº  2.410/01.  REEXAME 
NECESSÁRIO  NÃO  CONHECIDO.  APELAÇÃO 
PROVIDA.  (Apelação  e  Reexame  Necessário  Nº 
70050899343, Quarta Câmara Cível, Tribunal de  
Justiça  do  RS,  Relator:  José  Luiz  Reis  de 
Azambuja, Julgado em 14/11/2012). 

Ademais, conforme documentação acostada aos autos pela 
Autora, percebe-se que a mesma laborou, de fato, para a Edilidade, cabendo, 
portanto, ao Município promovido o ônus de comprovar o pagamento das verbas 
objeto da presente Ação ou, até mesmo, provar que a Autora, eventualmente, 
não tenha laborado no período demandado, uma vez que a Edilidade dispõe dos 
meios necessários para tanto, ou seja, fichas de frequência ou livros de ponto.
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Sendo  assim,  ocorreu  uma  natural  inversão  do  ônus  da 
prova, impondo ao Município apelante a necessidade de demonstrar que pagou 
regularmente à Autora,  visto  que detém toda documentação necessária  a tal 
desiderato. Entretanto, tal fato não ocorreu nos autos e, portanto, o Município 
não se desincumbiu deste ônus, ao não rebater as alegações da Autora, devendo 
portanto arcar com o ônus de sua falta.

De  fato,  nos  autos,  comprova-se  efetiva  prestação  de 
serviços por parte da Autora, uma vez que o Município apelante não demonstrou 
a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da postulante. 
Sendo assim, é medida que se impõe a procedência do pedido em relação ao 
pagamento das verbas salariais inadimplidas, a fim de evitar o enriquecimento 
sem causa da Edilidade.

Com efeito, sobre tais verbas inadimplidas pela Edilidade, é 
de  sabença  que,  a  Constituição  Federal,  em seu art.  39,  §  3º,  estende aos 
servidores ocupantes de cargo público os direitos constitucionais assegurados no 
art. 7º, dentre os quais o direito a gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal, “verbis”: 

Art. 7º - São direitos dos trabalhadores urbanos e  
rurais,  além de outros que visem à melhoria de 
sua condição social:
(...)
XVII  -  gozo de férias  anuais  remuneradas com,  
pelo  menos,  um terço  a  mais  do  que o  salário  
normal.

Aludido direito permanece, ainda que o servidor exerça, em 
sede  administrativa,  cargo  de  prestador  de  serviço,  perdurando  tal  garantia 
mesmo com sua exoneração. Entretanto, como resta impossibilitado de usufruí-
las,  deve  a  Administração  indenizá-lo  monetariamente,  transformando-se  a 
obrigação de dar pela de fazer.

Para  ratificar  o  posicionamento  acima  expendido,  mister 
trazer a lume decisão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Felix 
Fischer: 

“Tendo o servidor sido exonerado ex officio  
sem ter gozado dois períodos de férias, por  
conveniência  do  serviço,  faz  jus  à  
indenização,  por  imperativo  da  regra 
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constitucional que assegura o direito ao gozo 
de  férias  anuais,  bem  como  pelo  dever  de 
indenizar àquele que sofreu prejuízo por ato 
de outrem (art. 159 do vetusto Código e Civil e  
189 do Código Civil atual)” (STJ - RMS 14665/PB,  
Rel.  Ministro  FELIX  FISCHER,  QUINTA  TURMA, 
julgado em 17.11.2005, DJ 12.12.2005 p. 397). 

A  jurisprudência  catarinense  segue  o  mesmo 
direcionamento:

ADMINISTRATIVO.  SERVIDORES  PÚBLICOS. 
CARGOS EM  COMISSÃO.  EXONERAÇÃO.  FÉRIAS. 
PERÍODO  AQUISITIVO  INCOMPLETO. 
INDENIZAÇÃO  PROPORCIONAL.  POSSIBILIDADE. 
GRATIFICAÇÃO  DE  1/3.  FÉRIAS NÃO  FRUÍDAS. 
EXCLUSÃO DA ALUDIDA VERBA. 
1. A parte que teve seu pleito atendido na íntegra 
carece  de  interesse  processual  para  interpor  
recurso. '2.  As férias não gozadas integram o 
patrimônio  jurídico  dos  servidores  públicos  
(CF,  art.  39,  §  3º).  Se  por  ocasião  da 
demissão  ou  exoneração  o  servidor ainda 
não havia satisfeito integralmente o período 
aquisitivo,  impõe-se  o  pagamento 
proporcional  aos  meses  trabalhados. '3.  O 
acréscimo de 1/3 (um terço) das  férias (CF, art. 
7º,  XVII)  se  destina  a  proporcionar  ao  servidor 
recursos adicionais para melhor usufruí-las e só é  
devido  se  cumprido  o  período  aquisitivo.  Desse  
modo, a indenização de  férias não gozadas não 
compreende  a  inclusão  dessa  verba”  (TJ-SC  -  
Apelação Cível n. 2003.028526-1, de Lages, Rel.  
Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 16.02.2003).

Com isso, demonstra-se possível e devido o pagamento do 
terço constitucional de férias, mesmo quando em cargo de prestação de serviço. 
O Município apelante, intimado a provar o pagamento destas verbas, preferiu 
negar  a  existência  de  relação  jurídica  com a  Autora,  apesar  da  mesma ter 
comprovado  tal  relação,  ao  juntar  aos  autos  cópias  dos  contracheques  (fls. 
11/13) ratificando o vínculo jurídico-administrativo que os une.
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Em relação ao pleito da Autora quanto ao não pagamento 
pela  Edilidade  dos  salários  referentes  aos  meses  de  outubro,  novembro  e 
dezembro de 2008 e os 13º salários referentes aos anos de 2006, 2007, 2008 e 
2009, o fato de não ter havido comprovação do pagamento dos mesmos, nos 
autos, pelo Município, o pagamento das referidas verbas também é medida que 
se impõe, conforme bem decidiu o Juízo a quo.

Importante  ainda  ressaltar  que,  não  se  poderia  exigir  da 
Autora/Apelada  a  apresentação  de  prova  negativa  do  não-pagamento  pela 
Edilidade  ou  mesmo  prova  de  que  realmente  prestou  serviço  nos  períodos 
pleiteados, pois é incumbência da Edilidade provar que remunerou a servidora ou 
que esta não laborou nos meses mencionados. Sobre esta questão, assim já se 
pronunciou esta Corte:

“O ônus processual de provar o adimplemento do  
pagamento de férias compete ao ente público e  
não mais ao servidor, visto ser fato extintivo do 
direito pleiteado.” 1

“Em processos envolvendo questão de retenção de  
salários, cabe ao Município comprovar que o fez o  
pagamento,  pois,  ao  reverso,  subtende-se  que  
não o efetuou na forma devida.” 2

Sobre o tema objeto desta demanda, foi publicada a Súmula 
nº 31 desta Corte3:

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

Vale colacionar o seguinte julgado desta Egrégia Corte de 
Justiça:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  DE  COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  CARGO 
COMISSIONADO.  EXONERAÇÃO.  DIREITO  AO 
RECEBIMENTO DE FÉRIAS SIMPLES, ACRESCIDAS 

1  TJ-PB, Processo nº 051.2007.000.147-7; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. José di Lorenzo Serpa; Julg. em 
12/11/2009.

2  TJ-PB, Processo nº 075.2006.000.957-0; Primeira Câmara Cível. Rel. Des. Manoel Soares Monteiro; Julg. 
em 17/09/2009.

3 Publicado no D.J. em 17, 18 e 19.03.99
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DO  RESPECTIVO  TERÇO  CONSTITUCIONAL.  
VERBAS  ILEGALMENTE  RETIDAS.  DIREITO 
ASSEGURADO  CONSTITUCIONALMENTE. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  IRRESIGNAÇÃO.  FALTA 
DE  REQUERIMENTO  ADMINISTRATIVO. 
IRRELEVANCIA.  SUCUMBÊNICA  RECÍPROCA. 
INOCORRENCIA. AUTOR QUE DECAIU DE PARCELA 
MÍNIMA  DO PEDIDO.  MANUTENLÇÃO.  NEGATIVA 
DE  SEGUIMENTO  AO  RECURSO.  AUTORIZAÇÃO 
EMANADA PELO ARTIGO 557, CAPUT, DO CÓDIGO 
DE PROCESSO CIVIL. - Na indenização de férias 
não  gozadas  em  virtude  da  exoneração  ou 
aposentadoria do servidor deve ser incluída a  
importância  referente  ao  adicional  de  um 
terço  previsto  no  art.  7°,  XVII,  da 
Constituição  Federal  RE  n.  234.068,  Min.  
Sepúlveda Pertence. - As férias não podem ter  
seu  gozo  sujeito  ao  requerimento  do  servidor,  
porque se trata de garantia constitucional prevista  
no inciso XVII do art. 7°, c/c art. 39, § 2°, e o art.  
42,  §11,  todos  da  Constituição  Federal,  a  ser  
observada  pela  Administração,  tampouco  o  
pagamento  do  adicional  está  sujeito  à  
comprovação do seu efetivo gozo. i - Levando-se 
em conta que a alegação de pagamento de 
verbas trabalhistas representa fato extintivo 
de direito, compete ao empregador produzir  
provas  capazes  de  elidir  a  presunção  de 
veracidade  existente  em  favor  dos 
servidores,  que  buscam  o  recebimento  das  
parcelas salariais não pagas. Inteligência do 
art.  333,  II,  do Código de Processo Civil.  -  
Não  logrando  êxito,  a  municipalidade,  em 
comprovar  a  sua  adimplência,  é  de  se 
considerar  devido  o  pagamento  da  verba 
salarial a que faz jus o servidor. Precedentes  
desta Corte de Justiça. - Cabe ao vencido arcar 
com  o  pagamento  dos  honorários  advocatícios  
quando  o  autor  decaiu  de  parcela  mínima  do 
pedido.  TJPB  -  Acórdão  do  processo  nº 
01820060035256001  -  Órgão  (COMARCA  DA 
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CAPITAL) - Relator DES. JOSÉ RICARDO PORTO. -  
j. em 10/10/2012

Desse modo, conforme disciplina o artigo 333, inciso I, do 
CPC e  analisando as  provas carreadas  aos  autos,  conclui-se  que o Município 
Apelante  se  desincumbiu  da  tarefa  de  desconstituir  os  fatos  alegados  pela 
Autora, uma vez que não fez juntada de comprovantes de pagamentos, motivo 
pelo qual entendemos que a sentença não merece reforma neste sentido.

Finalmente, em relação ao pleito da Autora no sentido do 
Município Apelado efetuar o recolhimento do seu FGTS,  é sabido que o regime 
do FGTS é específico aos contratos regidos pela CLT, seja empregados públicos 
ou privados. 

Apesar da Apelada ter sido contratada sem concurso público, 
tal  fato  não  interferiu  no  ato  de  formalizar  um  contrato  administrativo  de 
prestação  de  serviços,  de  caráter  temporário,  regido  pelo  regime  jurídico-
administrativo. Inegável, portanto, o fato que a recorrente é regida por regime 
estatutário  e,  por  isso,  não  lhe  é  aplicável  o  FGTS nem o art.  19-A  da  Lei 
8.036/90.

Neste  sentido,  o  Colendo  Superior  Tribunal  de  Justiça  já 
decidiu  pela  não  aplicabilidade  do  art.  19-A  da  Lei  8.036/90  no  caso  de 
contratação temporária, não havendo que se falar em pagamento dos depósitos 
do FGTS:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL  NOS  EMBARGOS  DECLARATÓRIOS 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.  AÇÃO DE 
COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  RELAÇÃO 
DE  TRABALHO.  NATUREZA  JURÍDICO-
ESTATUTÁRIA.  INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO 
CELETISTA.  FGTS.  PAGAMENTO. 
IMPOSSIBILIDADE.  ART.  19-A  DA  LEI  N.º  
8.036/90. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES DO 
STF  E  DO  STJ.  MATÉRIA  CONSTITUCIONAL.  
EXAME.  IMPOSSIBILIDADE.  COMPETÊNCIA  DA 
SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "A Emenda Constitucional 19/98, que permitia  
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a  pluralidade  de  regimes  jurídicos  pela  
administração,  foi  suspensa,  neste  ponto,  pelo  
Supremo  Tribunal  Federal,  impossibilitando  a 
contratação  de  servidor  público  pelo  regime 
trabalhista (ADI 2.135-MC/DF)" (CC 100.271/PE,  
Rel.  Min.  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  Terceira  
Seção, DJe 6/4/09).

2.  "O  Supremo  Tribunal  Federal  decidiu  no  
julgamento da Medida Cautelar na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade n. 3.395 que 'o disposto no  
art.  114,  I,  da  Constituição  da  República,  não  
abrange  as  causas  instauradas  entre  o  Poder 
Público  e  servidor  que  lhe  seja  vinculado  por  
relação  jurídico-estatutária'"  (AgRg  na  Rcl  nº  
8.107,  Rel.  p/  Ac.  Min.  CÁRMEN  LÚCIA,  STF,  
Tribunal Pleno, DJe  26/11/09).

3.  Nos  termos do 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,  
§ 2º, da Constituição Federal, quando mantido o 
direito ao salário.

4. Caso concreto que diverge da hipótese do 
art. 19-A da Lei 8.036/90, pois o vínculo de  
trabalho que existiu entre os litigantes não 
era  oriundo  de  investidura  em  cargo  ou 
emprego público posteriormente anulada por 
descumprimento  do  princípio  do  concurso 
público  insculpido  no  art.  37,  §  2º,  da 
CRFB/88,  mas  de  contratação  de  servidor 
temporário  sob  o  regime  de  "contratação 
excepcional".

5.  A  tese  segundo  a  qual  o  art.  19-A  da  Lei  
8.036/90 deveria ser interpretado à luz do art. 7º,  
III, da CF/88 não é passível de ser apreciada na  
presente  via  recursal,  por  se  tratar  de  matéria  
reservada  à  competência  do  Supremo  Tribunal  
Federal,  nos  termos  do  art.  102,  III,  da 
Constituição da República. Agravo regimental não 
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provido.  (STJ,  AgRg  nos  EDcl  no  AREsp 
45.467/MG,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES 
LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013,  
DJe 15/03/2013).

PROCESSUAL  CIVIL  E  ADMINISTRATIVO. 
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ARTS. 4º e 5º da 
LICC.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO. 
SÚMULA  211/STJ.  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.  
RELAÇÃO  DE  CARÁTER  JURÍDICO-
ADMINISTRATIVO. ART. 19-A DA LEI 8.036/1990.  
INAPLICABILIDADE.  PAGAMENTO  DO  FGTS. 
DESCABIMENTO.  ALÍNEA  "C".  NÃO 
DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.

1. O Tribunal de origem não emitiu juízo de valor  
sobre os arts. 4º e 5º da LICC, circunstância que  
evidencia  ausência  do  requisito  do 
prequestionamento,  atraindo,  assim,  o  óbice  da 
Súmula 211/STJ.

2.  O  conceito  de  trabalhador  extraído  do 
regime celetista não se estende àqueles que 
mantêm  com  a  Administração  Pública  uma 
relação  de  caráter  jurídico-administrativo,  
razão pela qual a regra do art. 19-A da Lei  
8.036/90, quanto ao pagamento do FGTS, a  
eles  não  se  aplicaria.  Nesse  sentido:  CC 
116.556/MS,  Rel.  Min.  Mauro  Campbell  
Marques, Primeira Seção, DJe 4.10.11.

3.  A  divergência  jurisprudencial  deve  ser  
comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar  
as circunstâncias que identificam ou assemelham 
os  casos  confrontados,  com  indicação  da  
similitude fático-jurídica entre eles. Indispensável  
a transcrição de trechos do relatório e do voto dos  
acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o  
cotejo  analítico  entre  ambos,  com  o  intuito  de 
bem caracterizar a interpretação legal divergente.  
O  desrespeito  a  esses  requisitos  legais  e 
regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e  
art.  255  do RI/STJ)  impede o  conhecimento  do 
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Recurso Especial, com base na alínea "c" do inciso  
III  do  art.  105  da  Constituição  Federal.  Agravo  
Regimental não provido. (STJ, AgRg nos EDcl no 
AREsp  263.114/MG,  Rel.  Ministro  HERMAN 
BENJAMIN,  SEGUNDA  TURMA,  julgado  em 
04/04/2013, DJe 10/05/2013).

Por este breve apurado, vê-se que a Autora não faz jus ao 
recolhimento  do  FGTS,  pois  a  contratação  da  mesma  é  regida  pelo  regime 
exclusivamente  estatutário,  não  possuindo  direito  quanto  ao  recolhimento  do 
FGTS, parcela eminentemente celetista. Registre-se, por oportuno e, em razão 
disso, que o caso não se enquadra nas determinações expostas na Súmula nº. 
363 do TST, vez que esta é aplicável apenas aos servidores celetistas.

A  jurisprudência  se  demonstra  pacífica  ao  analisar  casos 
semelhantes, os quais abaixo transcrevemos:

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO QUE 
VISA O RECOLHIMENTO DE FGTS. MUNICÍPIO DE 
SÃO  FRANCISCO  DE  PAULA.  CARGO  EM 
COMISSÃO.  Impossível  o  recolhimento  de 
FGTS  uma  vez  que  o  cargo  exercido  pelo 
autor  possui  natureza  estatutária  e  não 
celetista. Inaplicabilidade  das  normas 
trabalhistas  da  CLT  ao  presente  caso,  uma  vez 
que o autor foi nomeado para exercer cargo em 
comissão,  ficando  adstrito  as  normas  da  Lei  
Municipal  nº  2224/2005.  APELO  DESPROVIDO”.  
(Apelação  Cível  Nº  70040557464,  Terceira  
Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator:  
Rogério Gesta Leal, Julgado em 10/02/2011).

SERVIDORA  PÚBLICA  MUNICIPAL.  Ocupante  de 
cargo  comissionado.  Recolhimento  de  FGTS.  
Pagamento  de  Multa  de  40%  em  razão  de  
dispensa. Verba que guarda incidência apenas aos  
trabalhadores da iniciativa privada. Sentença que  
julga  improcedente  o  pedido.  Recurso  não  
provido”.  (TJSP  -  Apelação:  APL  994070610270  
SP,  Relator(a):  Paulo  Galizia,  Julgamento:  
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22/11/2010,  Órgão  Julgador:  10ª  Câmara  de  
Direito Público).

Prefeito municipal. Ilegitimidade passiva. A parte  
beneficiária  e  o  ordenador  das  despesas  são  
solidariamente  responsáveis  pela  restituição  ao 
erário  público dos valores  indevidamente pagos.  
Servidor  público  municipal.  Regime  Estatutário.  
Exoneração,  Cargo  comissionado.  FGTS.  O 
ocupante de cargo comissionado no serviço 
público  é  considerado  servidor  público,  
sendo  regido  por  legislação  própria,  sem 
direito  às  verbas  decorrentes  do  regime 
celetista ao ser exonerado. (TJSC -  Apelação 
Cível: AC 440381 SC 2006.044038-1, Relator(a):  
Sônia Maria Schmitz, Julgamento: 29/05/2009)

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, a 
fim de reformar parcialmente a sentença de primeiro grau, no sentido de excluir 
a condenação imposta ao Município para a quitação das verbas concernentes ao 
recolhimento do FGTS de todo o período trabalhado pela Autora.

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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