
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça da Paraíba

Gabinete da Desa. Maria das Graças Morais Guedes

A C Ó R D Ã O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001595-04.2012.815.0751
Origem: 4ª Vara da Comarca de Bayeux 
Relatora:       Desa. Maria das Graças Morais Guedes. 
Apelante: Maria de Lourdes Braga da Silva 
Advogado: Marcos Antônio Inácio da Silva 
Apelado: Município de Bayeux 
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APELAÇÃO CÍVEL.  QUESTIONAMENTO DO DEPÓSITO 
DO  FGTS  NO  CURSO  DOS  REGIMES  CELETISTA  E 
ESTATUTÁRIO.  SERVIDORA PÚBLICA DETENTORA DA 
ESTABILIDADE  ANÔMALA.  ART.  19  DO  ATO  DAS 
DISPOSIÇÕES  CONSTITUCIONAIS  TRANSITÓRIAS. 
INAPLICABILIDADE  DAS  NORMAS  REFERENTES  AO 
FGTS.  MANUTENÇÃO  DA  SENTENÇA. 
DESPROVIMENTO.

- Se o servidor público goza de estabilidade, mesmo que a 
anômala, nos moldes do art. 19 da ADCT, a ele é descabida 
qualquer indenização por tempo de serviço.

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  NEGAR PROVIMENTO 
AO APELO. 

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001595-04.2012.815.0751 1



R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Maria de Lourdes 
Braga da Silva, hostilizando sentença (fls. 174/180) prolatada pelo Juízo da 4ª Vara 
da Comarca de Bayeux, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança por ela ajuizada 
em face do Município de Bayeux. 

De início, é relevante mencionar que a presente demanda foi 
originalmente ajuizada na Justiça do Trabalho, que declarou sua incompetência na 
instância superior, momento que aportou perante esta Justiça Comum.

O magistrado,  em decisão prolatada  às  fls.  174/180,  julgou 
improcedente o pedido, por entender indevida a cobrança do FGTS do período 
posterior  à  mudança  do  regime,  já  que  este  se  deu  por  força  da  vinculação 
administrativa estabelecida na Constituição de 1988. 

Irresignada,  a  recorrente  sustenta  às  fls.  182/189,  que  o 
decisum merece  reforma nesta  Corte,  alegando,  para  tanto,  que tem direito  ao 
recolhimento do FGTS, já que foi contratada sem concurso público, nos termos do 
Enunciado n° 363 do TST, e que não cabe a transmudação do regime jurídico por 
nítida afronta ao concurso público, conforme o art. 37, II, da CF/88 e o § 1° do art. 
19 do ADCT. Com base nesses argumentos, postula o provimento do apelo para 
que seja reformada a sentença, julgando procedente o pedido inicial. 

Sem o oferecimento de contrarrazões, consoante certidão, fls. 
192. 

A Procuradoria de Justiça, em parecer de fls. 198/199, opina 
pelo desprovimento do recurso apelatório.

Conflito negativo de competência suscitado (fls. 214/219).

Comunicação  do  julgamento  do  conflito  de  competência, 
declarando competente a Justiça Estadual (fls. 240).

É o relatório.

V O T O

Exma. Desa. Maria das Graças Morais Guedes – Relatora

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001595-04.2012.815.0751 2



O  questionamento  apresentado  nestes  autos  pela  apelante 
diz  respeito  à  ausência  de  depósito  do  FGTS  durante  o  tempo  que  deteve  a 
qualidade de servidora pública.

Sob  o  aspecto  cronológico,  verifico  que  a  pretensão  da 
recorrente  é  concernente  a  fatos  ocorridos  desde  junho  do  ano  de  1975  até 
05/08/2009,  momento em que foi  concedida a sua aposentadoria por tempo de 
contribuição, e que nesse interregno houve a mudança do regime celetista para o 
estatutário pela Lei Complementar Municipal n° 01/1993, editada em setembro do 
ano de 1993, que disciplina o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 
Município de Bayeux.

De início,  pertinente citar os termos do art.  19 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias, segundo o qual:

“Os servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos  Municípios,  da  administração  direta,  autárquica  e  das  fundações 
públicas, em exercício na data da promulgação da Constituição, há pelo 
menos  cinco  anos  continuados,  e  que  não  tenham  sido  admitidos  na 
forma regulada no art. 37, da Constituição, são considerados estáveis no 
serviço público”.

Com  base  no  texto  supramencionado,  percebe-se  que  a 
Constituição da República de 1988 optou por tornar estáveis os servidores já em 
serviço para a Administração Pública mesmo que não concursados, visto que não 
vigorava, na ordem constitucional anterior, a exigência de ingresso por meio de 
concurso público, não se mostrando justo expurgar estes trabalhadores que foram 
surpreendidos com a nova exigência.

O art. 19 do ADCT não exclui os servidores contratados sob 
o  regime  celetista,  referindo-se,  genericamente,  àquelas  pessoas  que  se 
encontravam, quando da promulgação da Constituição da República de 1988, a 
serviço da Administração Pública a qualquer título, não tendo sido admitidos por 
meio de concurso.

No caso dos autos, verifica-se que a apelante foi alcançada 
pela estabilidade extraordinária prevista no art. 19 do ADCT.

Todavia, em relação ao FGTS, a apelante não lhe faz jus, vez 
que  o  art.  39,  §3º,  da  Carta  Magna1,  não  assegura  ao  servidor  municipal 

1Art.  39.  A União,  os  Estados,  o  Distrito  Federal  e  os Municípios instituirão  conselho  de política  de administração e  
remuneração  de pessoal,  integrado por  servidores  designados  pelos  respectivos  Poderes.  (Redação  dada pela  Emenda 
Constitucional nº 19,  de 1998) (Vide ADIN nº 2.135-4) (…) § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o 
disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos 
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contratado, como na hipótese, tal direito.

Só há que se falar em aplicação da Legislação Trabalhista aos 
servidores  contratados  temporariamente,  caso  houvesse  lei  prevendo, 
expressamente, a adoção do regime celetista, não sendo este o caso em análise.

Ademais, o caso em comento não se tratou de contratação 
irregular do serviço público e nem mesmo houve provas de que a autora tivesse 
sido despedida arbitrariamente, mesmo porque, conforme narrado na inicial, já se 
encontra aposentada.

Se a servidora já  foi  aposentada e,  antes  disso,  gozava de 
estabilidade, é descabida qualquer indenização por tempo de serviço.

Registro  que  não  desconheço  o  acórdão  proferido  pelo 
plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº. 596.478/RR, no 
qual  restou  reconhecido  o  direito  ao  FGTS  a  ser  arcado  pelo  ente  público; 
entretanto, naquela oportunidade foi decidida questão eminentemente trabalhista, 
ou seja,  de funcionário contratado irregularmente sob o regime da CLT, o  que 
revela  notável  distinção  do  presente  caso,  já  que  o  vínculo  ora  discutido  tem 
natureza administrativa.

Nessa linha, tendo em conta as disposições legais e, levando 
em consideração a natureza do contrato celebrado e a transmudação para o regime 
estatutário, é incabível o pagamento de recolhimento do FGTS, haja vista se trata 
de pedido amparado no regime jurídico celetista, que não foram estendidos aos 
servidores públicos.

Por fim, destaca-se que o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90 
aplica-se aos contratos de trabalhos regidos pela CLT, mas não incide aos contratos 
estatutários, realizados entre o servidor e a Administração. Vejamos:

“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”.

Dessa  forma,  por  ser  o  contrato  em  tela  de  natureza 
administrativa, incabível a aplicação do citado dispositivo, que prevê o pagamento 
do FGTS aos contratos de trabalho.

Portanto, não vislumbro nenhum direito ao pagamento da 
verba relativa ao FGTS.

diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
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Com  essas  considerações,  NEGO  PROVIMENTO  AO 
APELO.

É como voto.

Presidiu  a  sessão  ordinária  desta  Terceira  Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, realizada no dia 13 de abril 
de  2015, o  Exmo.  Des.  Saulo  Henriques  de  Sá  e  Benevides.  Participaram  do 
julgamento, além da Relatora, os Exmos. Juízes Convocados João Batista Barbosa e 
Vanda Elisabeth  Marinho.   Presente  ao  julgamento  o  Exmo.  Dr.  Doriel  Veloso 
Gouveia, representante da Procuradoria de Justiça.

Gabinete no TJ/PB, em João Pessoa-PB, 14 de abril de 2015.

Desa. Maria das Graças Morais Guedes
Relatora
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