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ACÓRDÃO

APELAÇÃO N.º 0003905-35.2013.815.0011.
REMETENTE: 3.ª Vara da Fazenda pública da Comarca de Campina Grande.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
.APELANTE: Fernanda Guedes Alves.
ADVOGADO: Fábio Almeida de Almeida.
APELADO: Município de Campina Grande.
PROCURADOR: Fernanda A. Baltar de Abreu.

EMENTA:  APELAÇÃO  E  REMESSA  NECESSÁRIA. AÇÃO  DE 
COBRANÇA.  PRESTADOR  DE  SERVIÇO.  CONTRATO  TEMPORÁRIO. 
DISPENSA PELA ADMINISTRAÇÃO.  REQUERIMENTO  DO  PAGAMENTO 
DAS  VERBAS  RESCISÓRIAS.  ACOLHIMENTO  APENAS  DO  PEDIDO  DE 
BAIXA  NA  CARTEIRA  DE  TRABALHO.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO 
PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. 
ALEGAÇÃO DE ENCERRAMENTO PREMATURO DA FASE INSTRUTÓRIA. 
LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. PRECEDENTE DO STJ. REJEIÇÃO DA 
PRELIMINAR.  MÉRITO.  DIVERGÊNCIA  QUANTO  AO  TERMO  DO 
CONTRATO. RECONHECIMENTO POSTERIOR PELO APELADO, EM SEDE 
DE  CONTESTAÇÃO.  FATO  INCONTROVERSO.  AUSÊNCIA  DE 
COMPROVAÇÃO  DO  PAGAMENTO.  SALDO  DE  SALÁRIO  DEVIDO. 
DIREITO À PERCEPÇÃO. DEPÓSITO DO FGTS. VÍNCULO DE NATUREZA 
JURÍDICO-ADMINISTRATIVA.  DESCABIMENTO.  PRECEDENTES  DO  STJ. 
HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.  SUCUMBÊNCIA  RECÍPROCA. 
COMPENSAÇÃO DEVIDA.  ART.  21,  CAPUT.  DO CÓDIGO DE PROCESSO 
CIVIL. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL DA REMESSA 
NECESSÁRIA E DO APELO.

1. Rompido o vínculo jurídico com a Administração, impõe-se ao Ente Federado o 
pagamento do saldo de salário em benefício do funcionário.

2.  “A orientação firmada por esta Corte é de que o servidor temporário mantém 
relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual a regra do art. 19-A da 
Lei n. 8.036/90, no que respeita às verbas do FGTS, não se aplica” (STJ, AgRg no 
AREsp  348.966/MS,  Rel.  Ministro  Og  Fernandes,  Segunda  Turma,  julgado  em 
11/02/2014, DJe 25/02/2014).

3.  “Se  cada  litigante  for  em  parte  vencedor  e  vencido,  serão  recíproca  e 
proporcionalmente  distribuídos  e  compensados  entre  eles  os  honorários  e  as 
despesas”. (Art. 21, caput, do CPC)
  

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa 
Necessária e à Apelação Cível n.º 0003905-35.2013.815.0011, em que figuram como 
Apelante Fernanda Guedes Alves e como Apelado o Município de Campina Grande.

ACORDAM  os  eminentes  Desembargadores  integrantes  da  Colenda 
Quarta  Câmara  Especializada  Cível  do  Tribunal  de  Justiça  da  Paraíba,  à 
unanimidade,  acompanhando  o  voto  do  Relator,  em  conhecer  da Remessa 
Necessária e da Apelação, e dar-lhes provimento parcial.



VOTO.

Fernanda Guedes  Alves interpôs  Apelação contra  a  Sentença  prolatada 
pelo  Juízo  da  3ª  Vara  da  Fazenda  Pública  da  Comarca  de  Campina  Grande, f. 
109/113,  que  nos  autos  da  Ação  de  Cobrança  por  ela  ajuizada  em  face  do 
Município  de  Campina  Grande, julgou  parcialmente  procedente  os  pedidos, 
apenas para determinar a baixa em sua CTPS, deixando de condenar o Apelado ao 
pagamento das verbas remuneratórias requeridas, condenando-a ao pagamento das 
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da 
causa.

Em suas razões, f. 116/143, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, 
sustentando que o Juízo prematuramente encerrou a fase de instrução processual, 
sem a produção das provas por ela requeridas, pugnando pela anulação da Sentença 
e o retorno dos autos ao Juízo para reabertura da instrução probatória.

No mérito, argumentou que o Supremo Tribunal Federal, em julgamento de 
Recurso  Repetitivo,  firmou o entendimento  de  que  é  devido o  recolhimento  do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, ainda que o contrato de trabalho seja 
nulo.

Sustentou que embora o Apelado tenha afirmado que o Contrato de Trabalho 
seria temporário, não há nos autos prova de que tinha conhecimento do seu término, 
mormente quando este sofreu, no seu dizer, diversas renovações.

Asseverou que na ausência de apresentação de provas pela Edilidade de que 
não laborou durante o mês de janeiro de 2013, deve prevalecer a sua presunção de 
boa-fé ao afirmar que trabalhou durante o mencionado período.

Pugnou  pelo  acolhimento  da  preliminar,  a  fim  de  que  a  Sentença  seja 
anulada e, caso ultrapassada a preliminar, pelo provimento do Recurso para que seja 
reformada a Sentença e o pedido julgado procedente.

Contrarrazoando, f. 157/166, o Apelado alegou que havia entre as partes tão 
somente uma relação jurídica administrativa temporária, que teve início em 20 de 
julho de 2006 e término em 28 de janeiro de 2013, sem natureza celetista, e que na 
hipótese de nulidade do contrato de trabalho, faz jus apenas ao recebimento das 
parcelas  decorrentes  do  seu  labor,  as  quais  já  foram  adimplidas,  requerendo  a 
manutenção da Sentença.

A  Procuradoria  de  Justiça  emitiu  Parecer,  f.  172/178,  opinando  pelo 
provimento  parcial  do  Apelo,  para  reconhecer  como  data  do  desligamento  da 
Apelante o dia 28 de janeiro de 2013, com consequente condenação ao pagamento 
do  saldo  de  salários  relativo  a  esse  período,  bem  como  13º  Salário  e  férias 
proporcionais.

É o Relatório.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço da Remessa Necessária 
e do Apelo, analisando-os conjuntamente.

Quanto a preliminar  de cerceamento de defesa arguida pela  Apelante,  ao 
argumento de que o Juízo prematuramente encerrou a fase de instrução processual, 



sem a produção das provas por ela requeridas, o Superior Tribunal de Justiça é firme 
no entendimento de que “o juiz tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, 
desprezando a realização de audiência para a produção de provas ao constatar que o 
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu 
livre convencimento o deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas 
que entender pertinentes ao julgamento da lide.”1, motivo pelo qual a rejeito.

A Apelante/Autora afirma que, em 20 de julho de 2006, foi contratada como 
prestadora de serviços, para o cargo de Assistente Social, com a finalidade específica 
de  trabalhar  junto  ao  Programa  Fome  Zero  do  Governo  Federal,  tendo  sido 
dispensada  pelo  Apelado em 28 de  janeiro  de  2013,  sem que fosse  realizado o 
pagamento das verbas rescisórias. 

A data do inicio da contração é incontroversa entre as partes, tendo divergido 
estas quanto ao seu término, tendo em vista que o Apelado em sua Contestação 
defendeu que este ocorreu em 31 de dezembro de 2012.

Entretanto tal  divergência restou afastada quando o Apelado,  em sede de 
Contrarrazões,  reconheceu  que  “...havia  tão  somente  uma  relação  jurídica 
temporária entre as partes, que teve início em 20/07/2006 e término em 28/01/2013”.

Desempenhadas efetivamente as funções e comprovado o seu vinculo com a 
administração, documentos de f. 22/33, bem como que o contrato teve seu término 
em 28 de janeiro de 2013, veda-se o enriquecimento sem causa da Administração, 
sendo de rigor sua condenação ao pagamento dos salários retidos.

Entende este Tribunal de Justiça que, em se tratando de documentos 
correspondentes ao pagamento de servidor, cabe ao ente público demonstrar que 
houve a efetiva quitação das verbas pleitadas, ou então, fazer prova de que o 
funcionário não faz jus ao direito reclamado, porquanto cabe-lhe o ônus de trazer 
aos autos fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral.2

Ausente as provas do adimplemento do período referente ao ano de 2013, o 

1 PRELIMINAR.  CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  INEXISTÊNCIA.  IMPOSSIBILIDADE  DE 
NOMEAÇÃO  DE  MÉDICO-PERITO.  PROVA  DESNECESSÁRIA.  REJEIÇÃO.  -  Quanto  à 
necessidade  da produção de provas,  o  juiz  tem o poder-dever  de julgar  a  lide  antecipadamente, 
desprezando  a  realização  de  audiência  para  a  produção  de  provas  ao  constatar  que  o  acervo 
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. É do seu livre convencimento o 
deferimento de pedido para a produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento 
da lide. (STJ, Resp 902327/PR - Rel. Min. José Delgado, 1ª Turma, jul. 19.04.2007, DJU 10.05.2007, 
p. 357)

2 APELAÇÃO CÍVEL NA AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIOS E DÉCIMOS TERCEIROS NÃO 
PAGOS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. IRRESIGNAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE 
INTERVENÇÃO MINISTERIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. 
PAGAMENTO DAS VERBAS SALARIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO POR PARTE DO 
MUNICÍPIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 333, II, DO CPC. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

- É cediço que a intervenção ministerial se limita aos casos em que haja evidente interesse público, 
restando desnecessária a manifestação na hipótese em ter, em que o interesse do Estado é meramente 
patrimonial, não se confundindo, pois, com o interesse público. 

- Demonstrada a efetiva prestação de serviços pelo autor, cabe ao empregador Município de Igaracy o 
ônus de provar a ocorrência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo que afaste o direito do 
empregado ao recebimento das verbas salariais pleiteadas. (TJPB, AC nº 026.2005.001.241-3/001, 3ª 
Câmara Cível, Relator Des. Marcio Murilo Da Cunha Ramos - julgado em 06/04/2010.)



pagamento do saldo de salários relativo a esse período, bem como 13º Salário e 
férias proporcionais, é medida que se impõe.

Quanto ao recolhimento do FGTS, o Superior Tribunal de Justiça3 firmou o 
entendimento de que o servidor temporário mantém relação jurídico-administrativa 
com o Estado,  razão pela  qual  não se  aplica  a  ele  a  regra  do art.  19-A da Lei 
8.036/90,  que  disciplina a necessidade de recolhimento do FGTS em favor de 
servidores que tiveram o seu contrato de trabalho anulado nos termos art. 37, § 2º, 
da Constituição Federal.

Constatado  que  o  vínculo  estabelecido  entre  as  partes  durante  o  período 
reclamado tem natureza eminentemente jurídico-administrativa, não há que se falar 
em direito ao recolhimento do FGTS.

Quanto aos honorários advocatícios, diante da sucumbência recíproca, deve 
ser determinada a compensação do percentual fixado na Sentença, com arrimo no 
art. 21, caput, do CPC, e na Súmula nº 306, do Superior Tribunal de Justiça.

Posto isso, conhecidas a Remessa Necessária e a Apelação e rejeitada a 
preliminar, dou-lhes provimento parcial para, reformando a Sentença, julgar 
parcialmente procedente o pedido, determinando o pagamento pelo Município 
Apelado do  saldo de salários relativo aos 28 dias do mês de janeiro de 2013, das 
verbas  proporcionais  referentes  13º  salário  de  2013  e  férias  proporcionais 
referente  ao  período  2012/2013 e,  considerando  a  sucumbência  recíproca, 
condenar as Partes ao pagamento dos honorários advocatícios  no percentual 
fixado na Sentença,  proporcionalmente  distribuídos  e  compensados entre  si, 
com fulcro no art. 21, parágrafo único, do CPC,  suspensa a exigibilidade em 
relação à Autora/Apelada, nos termos do art. 12, da Lei nº. 1.060/50.

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 23 de abril de 2015, 
conforme Certidão de julgamento, o Exmo.  Des. Frederico Martinho da Nóbrega 
Coutinho, dele também participando, além deste Relator, o Exmo. Des. João Alves 
da Silva.  Presente à sessão a Exm.ª Promotora de Justiça Dra. Vanina Nóbrega de 
Freitas Dias Feitosa.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

3ADMINISTRATIVO.  RECURSO  ESPECIAL.  SERVIDOR  ESTADUAL.  CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DO FGTS. ART.  19-
A DA LEI 8.036/90. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES.
1.  O  Supremo Tribunal  Federal  adotou  o  entendimento  de  que  a  mera  prorrogação  do  prazo  de 
contratação  de  servidor  temporário  não  é  capaz  de  transmudar  o  vínculo  administrativo  que  este  
mantinha com o Estado em relação de natureza trabalhista (RE 573.202/AM, Rel. Min.RICARDO 
LEWANDOWISKI).2. A orientação desta Corte se firmou no sentido de que o servidor temporário 
mantém relação jurídico-administrativa com o Estado, razão pela qual  a regra do art. 19-A da Lei 
8.036/90, no que respeita às verbas do FGTS, não se lhe aplica. Precedentes.3. Recurso especial não 
provido.(REsp 1399207/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 
17/10/2013, DJe 24/10/2013)


