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ACÓRDÃO
 

APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0004942-84.2013.815.0371.
ORIGEM: 5.ª Vara da Comarca de Sousa.
RELATOR: Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira.
1º APELANTE: Município de Sousa.
PROCURADOR: Theófilo Danilo Pereira Vieira.
2º APELANTE: Maria de Lourdes Gadelha de Sousa. 
ADVOGADO: Aelito Messias Formiga.
APELADOS: Os Apelantes. 

EMENTA: APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA.  AÇÃO DE COBRANÇA. 
SERVIDOR  PÚBLICO  MUNICIPAL.  GRATIFICAÇÃO  NATALINA,  FÉRIAS E 
REMUNERAÇÃO RETIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. 
PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DO  PEDIDO.  RECURSO  DO  MUNICÍPIO. 
PRELIMINAR. CERCEAMENTO  DE  DEFESA.  EXPEDIÇÃO  DE  OFÍCIO  AO 
BANCO  GERENCIADOR  DA  CONTA  DESTINADA  AO  DEPÓSITO  DAS 
REMUNERAÇÕES  DO  SERVIDOR.  APRESENTAÇÃO  DE  EXTRATOS 
BANCÁRIOS PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DO DISCUTIDO PAGAMENTO. 
DILIGÊNCIA REQUERIDA PELO  MUNICÍPIO  NO INÍCIO  DA AUDIÊNCIA E 
LOGO EM SEGUIDA DISPENSADA. MANIFESTAÇÃO DE AMBAS AS PARTES 
PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE CONSIGNADA NO TERMO DE 
AUDIÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. SERVIDOR CONTRATADO EM CARÁTER 
EXCEPCIONAL.  VÍNCULO  DE  NATUREZA  JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. 
ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS PAGAMENTOS. 
FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR. 
ÔNUS  DO  RÉU.  ART.  333,  II,  DO  CPC.  PAGAMENTO  DEVIDO. 
DESPROVIMENTO.  APELAÇÃO  DA AUTORA.  PEDIDO DE CONDENAÇÃO 
AO PAGAMENTO DE AVISO PRÉVIO, SEGURO DESEMPREGO,  FGTS, PASEP. 
INEXISTÊNCIA  DE  RELAÇÃO  TRABALHISTA.DESCABIMENTO. 
PRECEDENTES.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS  FIXADOS  NA ORIGEM  NO 
VALOR  DE  CEM  REAIS.  VALOR  ÍNFIMO.  MAJORAÇÃO.  REFORMA  DA 
SENTENÇA APENAS NESTE PONTO. PROVIMENTO PARCIAL.

1.  Não há que se falar em cerceamento de defesa se a parte dispensou a produção de 
outras  provas  e  se  manifestou  pelo  julgamento  antecipado  da  lide,  desistindo  do 
requerimento anteriormente formulado.

2. O art. 333, II, CPC, estabelece ser ônus do Réu a comprovação quanto à existência 
dos fatos impeditivos do direito do autor.

3. O vínculo entre a servidora contratada 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.

4. “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).

5. Fixados os honorários advocatícios em valor irrisório, é imperiosa a sua majoração.



VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referentes à Remessa 
Necessária e às Apelações Cíveis n.º  0004942-84.2013.815.0371,  em que figuram 
como partes Maria de Lourdes Gadelha de Sousa e o Município de Sousa.

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  das  Apelações,  para  rejeitar  a  preliminar e,  no  mérito,  negar 
provimento ao Apelo do Município e dar provimento parcial à Remessa e ao 
Apelo da Autora.

VOTO.

Município de Sousa interpôs Apelação contra a Sentença prolatada pelo Juízo 
da 5.ª Vara da Comarca de Sousa, nos autos da Ação de Cobrança em face dele ajuizada 
por  Maria  de  Lourdes  Gadelha  de  Sousa,  que  julgou  parcialmente  procedente  o 
pedido, condenando-o ao pagamento  das férias  proporcionais  e o terço constitucional 
respectivo do ano de 2008, salários retidos referentes aos meses de outubro, novembro 
e dezembro e gratificação natalina  proporcional,  correspondentes àquele ano, além de 
honorários advocatícios no valor de cem reais, e deixou de submeter o Julgado ao duplo 
grau de jurisdição obrigatório.

Em suas  razões,  f.  31/43,  arguiu  a  preliminar  de  cerceamento do direito  de 
defesa,  alegando não ter sido analisado seu  requerimento de expedição de ofício para 
obtenção dos extratos bancários da Apelada.

No mérito,  afirmou que a Recorrida não faz  jus ao recebimento  de férias  e 
décimo  terceiro  salário,  porquanto  sua  contratação  foi  para  o  atendimento  de 
necessidade temporária de excepcional interesse público,  sendo seu, inclusive, o ônus 
de comprovação das alegações de que não houve adimplemento das verbas cobradas. 

Pugnou pelo  acolhimento da preliminar para que a Decisão seja anulada, ou, 
subsidiariamente, pelo provimento do Recurso para que a Sentença seja reformada e o 
pedido julgado improcedente.

Nas Contrarrazões, f. 58/60, a Apelada pugnou pelo desprovimento do Apelo, 
repisando os argumentos expostos na Inicial.

A  Autora também apresentou  Apelação,  f.  45/55,  alegando  que  faz  jus ao 
recebimento do décimo terceiro integral do ano de 2008, e não na forma proporcional, 
como foi o entendimento do Juízo,  como também à indenização das férias vencidas 
acrescidas do terço constitucional.

Argumentou, ainda, que embora tenha sido contratada para exercer o cargo de 
Guarda  Municipal,  em  caráter  excepcional,  os  Tribunais  Regionais  do  Trabalho  já 
consolidaram o entendimento  de  que aqueles  que exercem cargo em comissão  têm 
direito  ao  recebimento  de  seguro-desemprego,  FGTS  +  multa  de  40%  e  ao 
cadastramento no PASEP.

Requereu  o provimento  do  Apelo  para  que  a  Sentença  seja  modificada  e o 
Município  condenado  ao  pagamento  do  décimo  terceiro  integral  de  2008,  seguro-
desemprego, FGTS e indenização pela não inscrição no PASEP e, ao final, pugnou pela 
majoração dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação. 



Sem Contrarrazões ao Recurso autoral, conforme a Certidão de f. 61.
 
A Procuradoria  de  Justiça,  f.  66/70,  opinou  pelo  desprovimento  do  Apelo 

interposto pelo Município, com a rejeição da preliminar de cerceamento do direito de 
defesa, e  pelo  provimento  do  Recurso  da  Autora,  apenas  para  que  os  honorários 
advocatícios sejam majorados para 20% sobre o valor da condenação.  

É o Relatório.

Presentes  os  pressupostos  de  admissibilidade,  conheço  das Apelações e, 
tratando-se  de  sentença  ilíquida1,  conheço,  de  ofício,  da Remessa  Necessária, 
analisando-as conjuntamente.

A arguição de cerceamento do direito de defesa formulada pelo  Município é 
insubsistente, porquanto, embora tenha requerido, no início da audiência conciliatória, a 
expedição  de  ofício  ao  Banco  gerenciador  da  conta  destinada  ao  depósito  das 
remunerações da Apelada, com a finalidade de comprovar sua adimplência em relação 
àquela,  logo em seguida dispensou  expressamente  a produção de provas,  pugnando, 
inclusive,  pelo  julgamento  antecipado  da  lide, conforme  se  infere  do  Termo  de 
Audiência de f. 13, pelo que rejeito a preliminar.

Passo ao mérito.

As provas documentais, f. 05/06, demonstram que a contratação da Autora se 
deu sem a realização de concurso público, nos termos do art. 37, IX, da Constituição 
Federal.

O  STF tem entendido  que  ao  empregado  admitido  no  serviço  público  sem 
concurso são devidos, além do saldo de salários, o décimo terceiro, as férias e seus  
respectivos terços. 

Ilustrativamente:

AGRAVO  REGIMENTAL  NO  AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  SERVIDOR 
TEMPORÁRIO.  CONTRATO  PRORROGADO  SUCESSIVAMENTE. 
GRATIFICAÇÃO  NATALINA  E  FÉRIAS.  PERCEPÇÃO.  POSSIBILIDADE. 
PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é devida a 
extensão dos diretos sociais previstos no art. 7º da Constituição Federal a servidor 
contratado temporariamente, nos moldes do art. 37, inciso IX, da referida Carta da 
República,  notadamente quando o contrato é sucessivamente renovado. 2. Agravo 
regimental não provido (STF, AI 767024-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJ 
de 24.4.12)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. 
CONSTITUCIONAL. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO E TERÇO DE 
FÉRIAS.  APLICABILIDADE  A  CONTRATOS  TEMPORÁRIOS 
SUCESSIVAMENTE  PRORROGADOS.  PRECEDENTES.  AGRAVO 
REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (STF,  ARE 649393-AgR, 
Relª. Minª. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJ de 14.12.11).

A precariedade da contratação da  Autora, portanto, não  a exclui do gozo dos 
direitos sociais previstos no art. 7°, da Constituição Federal, porquanto desempenhadas 
efetivamente as funções, veda-se o enriquecimento sem causa da Administração.

1 Súmula nº 490, do Superior Tribunal de Justiça: “A dispensa de reexame necessário, quando o 
valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 
aplica a sentenças ilíquidas”.



Considerando a natureza jurídico-administrativa do contrato, as demais parcelas 
de origem celetista são descabidas,  quais sejam, aviso prévio, seguro- desemprego  e 
indenização pela não inscrição no PASEP, pleiteados na Exordial.

Não  há  o  que  se  falar,  igualmente,  em  direito  ao  recolhimento  do  FGTS, 
tampouco da multa de 40% sobre ele incidente, consoante entendimento do STJ2.

No  caso,  não  tendo  o  Município  se  desincumbido  de  comprovar  o 
adimplemento dos vencimentos cobrados, ônus que lhe incumbia, consoante precedente 
deste Tribunal3, a manutenção da sua condenação ao pagamento das referidas parcelas é 
medida que se impõe.

No  que  diz  respeito  ao  requerimento  de  condenação  do  Réu  ao  pagamento 
integral da gratificação natalina, das férias e do terço constitucional de 2008, embora a 
Autora tenha o direito à integralidade, todo o período anterior a 26 de agosto de 2013,  

2 ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL NO AGRAVO EM 
RECURSO ESPECIAL. NOMEAÇÃO PARA CARGO EM COMISSÃO A TÍTULO PRECÁRIO. 
REGIME  JURÍDICO  ADMINISTRATIVO.  FGTS.  ART.  19-A  DA  LEI  N.  8.036/90. 
INAPLICABILIDADE.  AUSÊNCIA  DE  PREQUESTIONAMENTO.  SÚMULA  211/STJ. 
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. 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.
2.  O Supremo Tribunal  Federal  adotou o entendimento de  que  a  mera  prorrogação  do  prazo de 
contratação do servidor temporário não é capaz  de transmudar o vínculo administrativo que este 
mantinha com o Estado em relação à natureza trabalhista.
3.   A matéria  referente  ao art.  11 da Lei  n.  8.429/92 não  foi  debatida  pela Corte local.  Carece,  
portanto,  de  prequestionamento,  requisito  indispensável  ao  acesso  às  instâncias  excepcionais, 
conforme a Súmula 211/STJ.
4. Considera-se deficiente a fundamentação do recurso especial, quando não demonstrada, clara e 
objetivamente, a violação de dispositivos de lei federal, a teor da Súmula 284 do STF.
5. Agravo regimental a que se nega provimento (AgRg no AREsp 348.966/MS, Rel. Ministro OG 
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/02/2014, DJe 25/02/2014).

 AGRAVO  REGIMENTAL NO  RECURSO  ESPECIAL.  ADMINISTRATIVO.  CONTRATO  DE 
TRABALHO TEMPORÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE 
DIREITO  AO  FGTS. HONORÁRIOS.  MAJORAÇÃO.  IMPOSSIBILIDADE.  SUCUMBÊNCIA 
RECÍPROCA.  REEXAME  FÁTICO  E  PROBATÓRIO.  SÚMULA  7/STJ.  DISSÍDIO  NÃO 
DEMONSTRADO NOS MOLDES REGIMENTAIS. 1. O agravante não trouxe argumentos novos 
capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, razão que enseja a negativa 
de provimento ao agravo regimental. 2. O acórdão recorrido adotou tese em conformidade com a 
jurisprudência  assente  desta  Corte,  no  sentido de  que  o  trabalhador  temporário,  mantém relação 
jurídico-administrativa com o Município contratante. Logo, não há falar em direito aos depósitos do 
FGTS.  (AgRg  nos  EDcl  no  AREsp  45.467/MG,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA, 
PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/03/2013, DJe 15/03/2013). 3. O dissídio pretoriano não restou 
caracterizado na forma exigida pelos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ, 
diante da ausência de similitude fática entre os acórdãos cotejados (cf. AgRg no Ag 1.077.358/RS, 
Rel. Min. SIDNEI BENETI, DJe 10.02.2009 e AgRg no Ag 1.007.956/SP, Rel. Min. FERNANDO 
GONÇALVES,  DJe  09.03.2009).  4.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ,  AgRg  no  REsp 
1389174/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 
03/10/2013, DJe 11/10/2013). 

3 APELAÇÃO  CÍVEL.  AÇÃO  ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA.  SERVIDOR  PÚBLICO 
MUNICIPAL. PAGAMENTO DE SALÁRIOS ATRASADOS. CABIMENTO. PROVA DE FATOS 
IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DO  AUTOR.  ÔNUS  DA 
EDILIDADE. ART. 333, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 557, CAPUT, 
CPC. SEGUIMENTO NEGADO.  Ao município cumpre o ônus de demonstrar a realização do 
pagamento pleiteado, nos termos do artigo 333, II, do CPC. Se não provou o pagamento, deve 
efetuá-lo, sob pena de ocorrência de enriquecimento ilícito do ente público em detrimento do 
particular, vedado pelo ordenamento jurídico  (TJPB, Acórdão do processo n.º 0372009000967-
3/001, Tribunal Pleno, Rel. Des. João Alves da Silva, julgado em 20/02/2013).



data do ajuizamento da ação,  foi  alcançado pela prescrição quinquenal,  pelo que, a  
condenação do Município em quatro doze avos sobre cada uma dessas verbas resta 
acertada. 

Quanto aos honorários advocatícios, o seu arbitramento nas causas em que for  
vencida a Fazenda Pública,  não está adstrito aos limites  percentuais de 10% e 20% 
estabelecidos pelo § 3.º do mesmo dispositivo, nos termos da regência do § 4.º do art. 
20 do CPC, podendo ser adotado como base de cálculo o valor dado à causa ou à 
condenação, nos termos do art. 20, § 4.º, do CPC, ou mesmo um valor fixo segundo o 
critério de equidade.

No  que  diz  respeito  ao  pedido  de  majoração  do  valor  arbitrado  a  título  de 
honorários advocatícios, é imperiosa a reforma da Sentença neste ponto, considerando 
que o valor de R$ 100,00 fixado pelo Juízo demonstra-se incondizente com o trabalho 
realizado pelo Advogado.

Entretanto,  considerando  que  se  trata  de  ações  repetidas,  de  média 
complexidade não tendo exigido maiores esforços do causídico durante a tramitação 
processual, fixo os honorários em R$ 500,00. 

Posto  isso,  conhecidas  as  Apelações  e  a Remessa  Necessária,  rejeitada a 
preliminar de cerceamento do direito de defesa, nego provimento à Apelação  do 
Município,  e  dou  provimento  parcial  à  Remessa  e  à  Apelação  da  Autora, 
reformando a Sentença tão somente quanto ao valor dos honorários advocatícios, 
nos termos suprarreferidos. 

É o voto.

Presidiu o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta  Quarta Câmara 
Especializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 28 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 Exma. Procuradora de Justiça Dra. Jacilene Nicolau 
Faustino Gomes.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator


