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APELAÇÕES.  AÇÃO  DE  COBRANÇA.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  PRESTAÇÃO  DE
SERVIÇO.  IRRESIGNAÇÃO  DA  PROMOVENTE.
PRELIMINAR.  NULIDADE  DA  SENTENÇA.
CERCEAMENTO  DO  DIREITO  DE  DEFESA.
NECESSIDADE  DE  DILAÇÃO  PROBATÓRIA.
DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 131, DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL.  LIVRE
CONVENCIMENTO DO JUIZ. REJEIÇÃO. MÉRITO.
RETENÇÃO DE VERBAS SALARIAIS.  VEDAÇÃO
AO  ENRIQUECIMENTO  ILÍCITO  DA
ADMINISTRAÇÃO  PÚBLICA.  SERVIDORA
CONTRATADA  SEM  CONCURSO  PÚBLICO.
PRORROGAÇÕES  SUCESSIVAS.  VIOLAÇÃO  AO
ART.  37,  II,  DA  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.
CONTRATO  NULO.  DIREITO  AO
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RECOLHIMENTO  DO  FGTS  -  FUNDO  DE
GARANTIA  POR  TEMPO  DE  SERVIÇO.
PRECEDENTES  DO  SUPREMO  TRIBUNAL
FEDERAL  E  DO  SUPERIOR  TRIBUNAL  DE
JUSTIÇA.  MANUTENÇÃO.  SALÁRIO,  FÉRIAS  E
GRATIFICAÇÃO  NATALINA.  ANO  DE  2013.
PAGAMENTO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DO
ENTE PÚBLICO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II,
DO CÓDIGO  DE PROCESSO  CIVIL.  ALEGAÇÃO
DE  VERACIDADE  NÃO  ELIDIDA.  VANTAGENS
DEVIDAS.  REFORMA  DO  DECISUM NESSE
ASPECTO.   APLICAÇÃO  DO  ART.  557,  DO
CÓDIGO  DE  PROCESSO  CIVIL. SEGUIMENTO
NEGADO  À  APELAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  E
PROVIMENTO  PARCIAL  AO  APELO  DA
PROMOVENTE.

- Não se caracteriza a ocorrência do cerceamento do
direito  de  defesa  e  a  necessidade  de  dilação
probatória  quando  o  magistrado  julgar  a  lide  de
imediato por já possuir elementos suficientes para o
seu convencimento, haja vista ser ele o destinatário
do acervo probatório. 

-  O  Supremo  Tribunal  Federal,  quando  do
julgamento do Recurso Extraordinário nº 596.478/RR,
sob  o  regime  de  repercussão  geral,  consolidou  o
entendimento de ser devido o recolhimento do FGTS
-  Fundo  de  Garantia  do  Tempo  de  Serviço  -  na
hipótese de admissão de pessoal pela Administração
Pública sem a realização de concurso público.

- Na ação de cobrança de remuneração intentada por
prestador  de  serviço,  opera-se  a  inversão  do  onus
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probandi,  cabendo  à  Administração  Pública
colacionar  documentos  hábeis  e  capazes  de
modificar ou extinguir o direito da autora de receber
as quantias pleiteadas na exordial.

- É obrigação do ente público comprovar que todas
as remunerações foram pagas aos seus servidores, na
forma  consagrada  pela  lei,  ou  que  não  houve  a
prestação  do  serviço  alegada,  por  dispor  a
Administração  de  plenas  condições  para  tal  fim,
sendo natural a inversão do ônus probatório.

- O relator negará seguimento, por meio de decisão
monocrática,  a  recurso  manifestamente
improcedente,  podendo, contudo, dar provimento a
recurso quando contrariar  súmula ou jurisprudência
dominante dos tribunais superiores.

Vistos.

Shirley  Macedo  da  Silva ajuizou  a  vertente  Ação
Ordinária de Cobrança c/c Obrigação de Fazer, em face do Município de Campina
Grande, ao fundamento de ter sido contratada por excepcional interesse público em
01/11/2007,  para  trabalhar  na  função  de  Auxiliar  de  Serviços  Gerais  junto  ao
Programa Fome Zero do Governo Federal, tendo desenvolvido suas atividades até
meados de janeiro de 2013,  quando então foi  dispensada.  Asseverou,  ainda,  que,
mesmo tendo trabalhado regularmente durante esse todo esse período, a Edilidade,
além  de  não  ter  fornecido  o  termo  de  rescisão  do  contrato,  também  não  se
pronunciou  sobre  a  baixa  da  sua  carteira  de  trabalho,  o  que  acarretou  o  não
percebimento de diversas verbas remuneratórias a que faz jus.

Nesse  panorama,  postulou  ser determinada  a
emissão  dos  termos  da  rescisão  do  contrato  de  trabalho  com  o  consequente
pagamento das seguintes verbas salariais:  décimo terceiro salário do ano de 2012;
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aviso-prévio;  saldo do salário do mês de janeiro de 2013;  décimo terceiro salário
proporcional ao ano de 2013; férias vencidas relativas ao período aquisitivo de 2012;
férias,  acrescidas do respectivo terço,  referente ao ano de 2013; FGTS - Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço referente a todo o período trabalhado e multa do art.
477, § 8º, da Consolidação das Leis Trabalhistas.

A  Juíza  de  Direito  a  quo julgou  parcialmente
procedente o pedido, fls. 70/75, consignando os seguintes termos:

[…]  julgo  parcialmente  procedente  o  pedido  para
condenar o Município:
1) ao recolhimento dos depósitos de FGTS de todo
período trabalhado, não efetuados no tempo devido.
Fixo os honorários em R$ 300,00 (trezentos reais).

Inconformada  com  o  teor  do  édito  judicial,  a
promovente interpôs  APELAÇÃO, fls. 78/95, suscitando, inicialmente, a preliminar
de nulidade de sentença por cerceamento de defesa. No mérito, pugna pela reforma
da decisão, sob o argumento de fazer jus a todas as verbas pleiteadas na exordial.

O  Município de Campina Grande  também ofertou
APELATÓRIO, fls. 96/106, aduzindo, em síntese, a reforma da decisão vergastada,
sob o fundamento de nulidade da contratação por burla à regra do concurso público,
desrespeitando os ditames do art. 37, II, da Constituição Federal; impossibilidade de
deferimento  do  FGTS  -  Fundo de  Garantia  por  Tempo de  Serviço e  das  demais
vantagens postuladas na inicial.

Intimados,  apenas  a  promovente  ofertou
contrarrazões, fls. 110/123,  rebatendo pontualmente os termos elencados no recurso
apelatório interposto pela entidade fazendária.

A Procuradoria de Justiça, através da Dra. Marilene
de  Lima  Campos  de  Carvalho,  fls.  130/13,  opinou  pela  rejeição  da  preliminar
suscitada, abstendo-se de emitir posicionamento acerca do mérito.
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É o RELATÓRIO.

DECIDO

Os presentes autos aportaram a esta Corte de Justiça
tanto pela interposição da  apelação pelo promovido, quanto em razão de  recurso
apelatório  pela promovente, os quais serão analisados conjuntamente, haja vista o
exame das questões meritórias recursais se entrelaçarem.

Inicialmente, cumpre  analisar  a  preliminar  de
nulidade da sentença suscitada por Shirley Macedo da Silva, sob o fundamento de
que  teve  seu  direito  de  defesa  e  produção  de  provas  cerceado  em  razão  do
julgamento antecipado da lide. 

Sem razão, contudo, a recorrente.

Acerca  do  tema,  convém  esclarecer  que  aludida
nulidade  só  restará  caracterizada  quando  existir  qualquer  limitação  indevida  à
produção de provas por uma das partes em detrimento da pretensão visada com a
demanda, ensejando a nulidade do ato tido como restritivo, haja vista a flagrante
violação  ao  princípio  do  devido  processo  legal,  insculpido  no  art.  5º,  LIV,  da
Constituição Federal.

No entanto, em determinadas situações processuais,
especificamente, quando a hipótese comportar questão meramente de direito e for
possível o julgamento antecipado da lide, será dispensável a produção probatória,
não  se  traduzindo,  sob  qualquer  aspecto,  em  cerceamento  do  direito  de  defesa,
tampouco implicando em encerramento precoce da instrução probatória.

Ademais, o destinatário da prova é o julgador, sendo
sua  prerrogativa  aferir  o  amadurecimento  do  acervo  probatório,  objetivando  a
formação de seu convencimento, devendo interromper a marcha processual sempre
que a questão controvertida já esteja devidamente esclarecida.
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Nesse espeque, calha transcrever o seguinte escólio
do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL.  ADMINISTRATIVO.  VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO  DE  PROVAS.  CERCEAMENTO  DE
DEFESA  NÃO  CONFIGURADO.  ACÓRDÃO
EMBASADO  EM  FATOS  E  PROVAS.  REVISÃO.
SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem apreciou todas
as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de
modo integral e adequado, apenas não adotando a
tese  vertida  pelo  agravante.  Os  fundamentos  do
aresto  a  quo  são  cristalinos.  Inexistem,  portanto,
omissões, contradições, obscuridades ou ausência de
motivação a sanar.  2.  Em atendimento ao Princípio
do  Livre  Convencimento  Motivado  do  Juiz,  o
magistrado  pode  denegar  pedido  de  produção  de
provas que considera prescindível para o julgamento
da  lide,  sem  que  tal  procedimento  configure
cerceamento de  defesa.  3.  O Juízo  a  quo entendeu
desnecessária  a  produção  de  mais  prova  para  o
julgamento da demanda. No presente caso, apurar a
insuficiência das provas exige o reexame de matéria
fático-probatória, o que faz aplicável a Súmula 7/STJ.
4.  As  instâncias  ordinárias  concluíram  pela
improcedência  do  pedido  amparadas  na  conclusão
de  que  as  tarefas  desempenhadas  pela  autora,  ora
agravante,  não  são exclusivas  do cargo de  analista
previdenciário,  não  estando  configurado,  assim,  o
desvio de função. A alteração desse entendimento, na
forma pretendida, demandaria a incursão no acervo
fático probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula  7/STJ.  5.  Agravo  regimental  não  provido.
(Processo  AgRg  no  AREsp  295472/RS  AGRAVO
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REGIMENTAL  NO  AGRAVO  EM  RECURSO
ESPECIAL  2013/0034050-9  Relator(a)  Ministro
CASTRO  MEIRA  (1125)  Órgão  Julgador  T2  -
SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 21/05/2013
Data da Publicação/Fonte DJe 28/05/2013) - sublinhei.

Assim, analisando o caso, em apreço, não há como
prosperar as razões aventadas pela apelante concernentes à existência de nulidade da
sentença vergastada, em face da necessidade de dilação probatória,  uma vez que,
após firmar sua convicção, tornou-se dever, e não mera faculdade, da Magistrada a
quo, proceder corretamente com o julgamento da lide.

Dessa  forma,  por  não  ter  a  sentença  violado  o
princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório, torna-se impossível a
anulação de tal decisão, pois não houve qualquer comprometimento à higidez do
presente feito.

Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.

Ultimada essas considerações, passa-se à análise do
mérito.

Acerca  da  temática  posta  a  desate,  cabe  esclarecer
que, embora a investidura em cargo ou emprego público dependa, via de regra, de
prévia  aprovação em concurso público de provas ou de provas e  títulos,  a  Carta
Magna  autoriza  a  contratação  temporária  de  servidores,  excepcionalmente,  para
suprir a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art.
37, II e IX, da Constituição Federal. Eis o teor do preceptivo legal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de
qualquer  dos  Poderes  da  União,  dos  Estados,  do
Distrito  Federal  e  dos  Municípios  obedecerá  aos
princípios  de  legalidade,  impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao
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seguinte:
I – omissis;
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.
(…)
IX –  a lei estabelecerá os casos de contratação por
tempo  determinado  para  atender  a  necessidade
temporária  de  excepcional  interesse  público -
destaquei.

Sob  esse  prisma,  independentemente  das
contratações temporárias serem regulares ou não, o Poder Público estará obrigado ao
pagamento de determinadas verbas salariais àqueles que lhe prestem serviços, ante o
princípio  basilar  que  veda  o  enriquecimento  sem  causa.  Assim,  “A despeito  da
irregularidade da contratação, equipara-se o servidor contratado temporariamente ao
servidor público, devendo, para tanto, serem observados os direitos constantes do
art.  7º,  c/c  art.  39,  §  3º,  ambos  da  Constituição  Federal,  quando  comprovada  a
contratação  e  a  prestação  de  serviços,  sob  pena  de,  em  última  análise,  ocorrer
locupletamento ilícito por parte da Administração Pública se o ente político deixar de
promover  a  contraprestação  pecuniária  devida.”  (TJMG -  AC:  10481110047075001
MG, Relator: Duarte de Paula, data de Julgamento: 25/09/2014, 4ª Câmara Cível, Data
de Publicação: 02/10/2014).

Logo,  a  demonstração  da  prestação  de  serviços
públicos  conduz  ao  pagamento  das  parcelas  salariais  basilares,  tais  como  a
remuneração pelos dias de serviço prestado, férias,  acrescidas do respectivo terço
constitucional,  décimo terceiro  salário  e  respectivos  adicionais,  pois  “Conforme a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, os servidores contratados em caráter
temporário têm direito à extensão de direitos sociais constantes do art. 7º do magno
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texto,  nos moldes  do inciso  IX do  art.  37 da Carta  Magna.  2.  Agravo regimental
desprovido.” (STF. Are 663104 AGR, relator(a): Min. Ayres Britto, Segunda Turma,
julgado em 28/02/2012).

Pois bem. Depreende-se dos autos, fls. 23 e 34, que a
autora  foi  contratada,  no  dia  01/11/2007,  para  prestar  serviços  ao  Município  de
Campina Grande,  em razão do  Programa Fome Zero  do Governo Federal,  onde
exercia a função de auxiliar de serviços gerais.

Sem maiores delongas, 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, 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 juntada de contracheques, fls. 25/26. 

Conforme narrado na inicial,  a apelante exerceu as
suas atribuições até meados de janeiro de 2013, quando então foi dispensada pela
Administração. Concernente ao período afirmado como laborado, o Município não
atendeu à exigência do art. 333, II, do Código de Processo Civil, posto não ter trazido
prova suficiente para contrariar tal argumento.

Acerca  do ônus da  prova,  o  processualista  Nelson
Nery Júnior é incisivo ao dispor “O réu deve provar aquilo que afirmar em juízo,
demonstrando  que  das  alegações  do  autor  não  decorrem  as  consequências  que
pretende. Ademais, quando o réu excepciona o juízo, nasce para ele o ônus da prova
dos fatos que alegar na exceção, como se autor fosse (reus in exceptione actor est).” (In.
Código  de  Processo  Civil  Comentado  e  Legislação  Extravagante,  Revista  dos
Tribunais, 7 ed., São Paulo, 2003, p. 724).

Vê-se, portanto, que a parte apelante desenvolveu as
suas atividades entre 1º de novembro de 2007 e janeiro de 2013.  O referido lapso
temporal  atesta  a  prorrogação/renovação  sucessiva  do  contrato  temporário  de
prestação de serviços, o que implica a nulidade do contrato em questão, haja vista a
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inobservância aos dispositivos constitucionais relativos à matéria. Ora, a renovação
por  mais  de  uma  vez  revela  a  ilegalidade  da  contratação  em  comento,  pois
demonstra  a  inexistência  de  necessidade  temporária  ou  de  excepcional  interesse
público que a justifique.

Feitas  as  considerações  pertinentes  ao  desate  da
controvérsia, passo à análise das questões suscitadas na apelação, destacando, sem
maiores delongas, que a natureza do vínculo jurídico existente entre a servidora e a
Administração afasta o direito de recebimento das verbas de caráter celetistas não
estendidas aos servidores públicos, tais como aviso-prévio, multa do art. 477, da
Consolidação das Leis Trabalhistas e multa de 40% (quarenta por cento) do FGTS -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Em outras palavras, “O vínculo entre o
servidor  contratado  temporariamente,  nos  termos  do  art.  37,  IX,  da  Constituição
Federal, e a administração é de natureza jurídico-administrativa, pelo que não faz jus
às verbas de origem celetista [...]”. (TJPB; Rec. 200.2010.034934-5/001; Quarta Câmara
Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero  Marcelo  da  Fonseca  Oliveira;  DJPB
19/03/2014).

Na mesma direção:

APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE
COBRANÇA.  AGENTE  COMUNITÁRIO  DE
SAÚDE.  CONTRATO  TEMPORÁRIO.  CARÁTER
JURÍDICO  ADMINISTRATIVO.
RECONHECIMENTO. FGTS E FÉRIAS EM DOBRO.
VERBAS  PRÓPRIAS  DO  REGIME  CELETISTA.
DESCABIMENTO.  ADICIONAL  DE
INSALUBRIDADE.  PREVISÃO  LEGAL,  MAS
AUSENTE  REGULAMENTAÇÃO.  APLICAÇÃO,
POR  ANALOGIA,  DA  NORMA  REGULAMEN-
TADORA Nº 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO.
GRAU MÉDIO.  COMPROVAÇÃO.  REFORMA DA
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU,  NESTE PONTO.
PROVIMENTO  PARCIAL  DO  RECURSO. O

Apelação Cível nº 0005363-87.2013.815.0011                                                                                                                                                                                  10



servidor  público,  contratado  temporariamente,
sujeita-se ao regime estatutário,  não sendo devidas
as verbas próprias da CLT. A contratação, ainda que
irregular, não altera a natureza jurídica do contrato
firmado  entre  as  partes.  […].  (TJPB;  Rec.
075.2009.001590-2/001; Quarta Câmara Especializada
Cível; Rel. Des. João Alves da Silva; DJPB 17/10/2013;
Pág. 12). 

Outro  não  é  o  entendimento  da  jurisprudência
pátria:

APELAÇÃO  -  AÇÃO  ORDINÁRIA  -  SERVIDOR
PÚBLICO  MUNICIPAL  -  CONTRATO
TEMPORÁRIO FIRMADO COM BASE NO ART. 37,
IX,  DA  CF/88  -  RENOVAÇÕES  SUCESSIVAS  -
CONTRATOS  NULOS  -  INEXISTÊNCIA  DE
DIREITO  À  PERCEPÇÃO  DOS  BENEFÍCIOS
TRABALHISTAS  -  SENTENÇA  MANTIDA  -
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O reconhecimento da
nulidade  do  contrato  administrativo  temporário
surte  apenas  o  efeito  de  reconhecer  o  direito  do
servidor  ao  recebimento  das  verbas  ordinárias  ao
servidor,  de  modo  a  evitar  o  enriquecimento  sem
causa  da  Administração,  sendo  absolutamente
impróprio  o  pedido  de  pagamento  das  verbas  de
cunho eminentemente  do  regime jurídico  celetista,
v.g., aviso prévio e seguro desemprego. 2. Sentença
mantida.  3.  Recurso  não  provido.  (TJMG  -  AC:
10686120073636001 MG, Relator: Raimundo Messias
Júnior,  Data  de  Julgamento:  14/01/2014,  Câmaras
Cíveis/2ª  Câmara  Cível,  Data  de  Publicação:
22/01/2014).
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Por  outro  lado,  pertinente  ao  depósito  do  FGTS  -
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -,  é  forçoso evidenciar  que o Supremo
Tribunal  Federal  firmou  entendimento,  quando  do  julgamento  do  Recurso
Extraordinário nº  596.478/RR,  sob o regime da repercussão geral,  que é  devido o
recolhimento  da  referida  verba  na  hipótese  de  admissão  de  pessoal  pela
Administração Pública sem a realização de concurso público. Veja-se a ementa do
julgado em comento:

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). 

Esse  entendimento  já  era  assente  no  âmbito  do
Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

PROCESSUAL  CIVIL.  RECURSO  ESPECIAL
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REPRESENTATIVO  DE  CONTROVÉRSIA.  ART.
543  -  C,  DO  CPC.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.
NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE
CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  AO
LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS.
CITAÇÃO  DO  MUNICÍPIO  DE  MOSSORÓ/RN.
CARÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULAS NºS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO  DOS  DISPOSITIVOS  VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA  NA  FUNDAMENTAÇÃO
RECURSAL.  SÚMULA  Nº  284  DO  STF.  1.  A
declaração de nulidade do contrato de trabalho em
razão da ocupação de cargo público sem a necessária
aprovação  em  prévio  concurso  público,  consoante
previsto  no  art.  37,  II,  da  CF/88,  equipara-se  à
ocorrência  de  culpa  recíproca,  gerando,  para  o
trabalhador, o direito ao levantamento das quantias
depositadas  na  sua  conta  vinculada  ao  FGTS.  2.
Precedentes do STJ: RESP 863.453/RN, Rel. Ministra
Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007; RESP
892.451/RN, Segunda Turma, Rel.  Min. João Otávio
de  Noronha,  DJ  de  25.04.2007;  RESP  877.882/RN,
Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de
28.02.2007;  RESP 827.287/RN,  Primeira  Turma,  Rel.
Min.  José  Delgado,  DJ  de  26.06.2006;  RESP
892719/RN,  Rel.  Ministro  Herman  Benjamin,
Segunda  Turma,  julgado  em  13.03.2007,  DJe
02.06.2008.  […].  Recurso  Especial  parcialmente
conhecido  e,  nesta  parte,  desprovido.  Acórdão
submetido ao regime do art.  543 -  C do CPC e da
Resolução  STJ  08/2008.  (STJ;  REsp  1.110.848;  Proc.
2008/0274492-0;  RN; Primeira Seção;  Rel.  Min.  Luiz
Fux; Julg. 24/06/2009; DJE 03/08/2009) - negritei. 
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Na  mesma  direção,  o  seguinte  aresto:  STJ;  AREsp
355.746;  Proc.  2013/0187431-0;  PB;  Primeira  Turma;  Rel.  Min.  Benedito Gonçalves;
DJE 23/09/2013; Pág. 1369. 

Sendo assim, entendo ser devido à parte promovente
o depósito relativo ao FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço -, merecendo
ser mantida a sentença nesse ponto.

Ademais,  no  que  tange  às  demais  verbas
remuneratórias postuladas no recurso, passo a analisá-las separadamente:

a) Décimo terceiro salário e 1/3 de férias referentes ao período de 2012:

Nesse  aspecto,  entendo  que  agiu  acertadamente  a
Magistrada  a  quo,  pois,  conforme se depreende da documentação acostada às fls.
50/51, o décimo terceiro salário e o terço constitucional de férias relativo ao ano de
2012 foram devidamente adimplidos pelo ente municipal, não podendo prosperar tal
pleito.

 
b)  Saldo  de  salário,  décimo terceiro  e  férias  proporcionais,  acrescidas  do  terço
constitucional, referentes ao ano de 2013:

Sobre  essa  temática,  como  já  frisado  alhures,  a
apelante desenvolveu as suas atividades entre 1º de novembro de 2007 a meados de
janeiro de 2013. Nesse caso, deveria o ente estatal, ao diligenciar nos seus arquivos,
encartar prova robusta e cabal, a fim de corroborar o efetivo pagamento das verbas
em comento, e, como se verifica nos autos, isso não ocorreu. 

Tendo em vista  que  a  Edilidade não se  eximiu de
comprovar  o  pagamento  das  referidas  verbas,  deixando  de  acostar  documentos
hábeis, capazes de modificar ou extinguir o direito carreado na exordial, entendo que
a promovente faz jus à percepção das quantias relativas ao citado período, eis que,
como se sabe, nas ações de cobrança intentadas por servidor público, é natural  a
inversão do onus probandi. 
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Nesse sentido, já se pronunciou esta Corte de Justiça:
 

COBRANÇA.  PRESTADOR DE SERVIÇO.  FÉRIAS,
13º  SALÁRIO,  E  FGTS.  VERBAS  RESCISÓRIAS.
NÃO  COMPROVAÇÃO  DE  PAGAMENTO.
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.
PAGAMENTO DAS GRATIFICAÇÕES NATALINAS
E INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA DAS FÉRIAS NÃO
GOZADAS,  ACRESCIDAS  DO  TERÇO
CONSTITUCIONAL.  APELAÇÃO.  REMESSA
NECESSÁRIA  CONHECIDA  DE  OFÍCIO.
PRELIMINARES.  ILEGITIMIDADE  PASSIVA.
INÉPCIA DA INICIAL.  REJEIÇÃO.  PREJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO.  REJEIÇÃO.  CONTRATAÇÃO
POSTERIOR  À  CONSTITUIÇÃO  DE  1988.
AUSÊNCIA  DE  PRÉVIA  APROVAÇÃO  EM
CONCURSO  PÚBLICO.  IMPOSSIBILIDADE.
CONTRATO NULO. AFRONTA AO ART. 37, II, DA
CF. DIREITO AO DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE
FÉRIAS.  PRECEDENTES  DO  STF.  HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.  MANUTENÇÃO.  APELO
DESPROVIDO.  JUROS  DE  MORA  NO  ÍNDICE
OFICIAL  APLICADO  À  CADERNETA  DE
POUPANÇA,  A  PARTIR  DA  VIGÊNCIA  DA  LEI
FEDERAL  Nº  11.960,  DE  29/06/2009.  REMESSA
OFICIAL  PROVIMENTO  PARCIAL.  O  Supremo
Tribunal  Federal,  modificando  posicionamento
anterior, tem entendido que, em caso de nulidade
do contrato de trabalho, ao empregado admitido no
serviço público sem concurso são devidos, além do
saldo  de  salários,  o  décimo  terceiro  e  o  terço  de
férias.  (TJPB;  AC  025.2009.004587-0/001;  Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Romero
Marcelo da Fonseca Oliveira; DJPB 07/11/2013; Pág.
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15).

Ademais,  veda-se  o  enriquecimento  sem  causa  da
Administração Pública, restando iterativo o entendimento, segundo o qual, havendo
comprovação  do  efetivo  serviço  realizado,  o  interessado  de  boa-fé  não  pode  ser
prejudicado, mesmo sendo o contrato eivado de vício. 

Por  fim,  dispõe  o  art.  557  do  Código  de  Processo
Civil permite ao relator negar seguimento a recurso através de decisão monocrática,
quando este estiver em confronto com Súmula ou com Jurisprudência dominante do
respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior.

Da mesma forma, o art.  557, § 1º-A, do Código de
Processo  Civil,  estabelece  que  na  hipótese  da  decisão  recorrida  encontrar-se  em
manifesto  confronto  com súmula  ou  com jurisprudência  dominante  do  Supremo
Tribunal  Federal,  ou  de  Tribunal  Superior,  o  relator  poderá  dar  provimento  ao
recurso. 

Ante  o  exposto,  REJEITO  A  PRELIMINAR
SUSCITADA,  NO MÉRITO, com fundamento no art. 557, do Código de Processo
Civil,  NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO APELATÓRIO MANEJADO PELA
EDILIDADE e,  com espeque no art.  557, § 1º-A, do mesmo diploma legal,  DOU
PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO INTERPOSTA PELA PROMOVENTE,
para  reformar  a  sentença  e  condenar  o  Município  de  Campina  Grande  ao
pagamento, de forma proporcional aos dias trabalhados no mês de janeiro de 2013,
das verbas não adimplidas a título de saldo de salário, décimo terceiro salário e férias
proporcionais, devendo incidir  juros de mora e correção monetária nos termos do
índice estabelecido pelo IPCA, em razão de melhor refletir a inflação acumulada no
período, e aqueles fixados de acordo com o índice oficial de remuneração básica e
juros aplicados à caderneta de poupança, nos moldes do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97,
com redação dada pela Lei nº 11.960/09,  mantendo-se, por conseguinte, os demais
termos da decisão hostilizada.

Por  conseguinte,  atento  para  o  que  preconizam os
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artigos 20, § 4º, e 21, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios em
R$ 600,00 (seiscentos reais). Ainda, considerando que a promovente foi vencedora em
3/10 e o ente público em 2/10, proceda-se a devida compensação no que diz respeito à
verba honorária, observada, ainda, a regra do art. 12, da Lei nº 1.060/50.

P. I.

João Pessoa, 22 de abril de 2015.

Frederico Martinho da Nóbrega Coutinho
               Desembargador
                     Relator
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