
 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DA PARAÍBA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

DECISÃO MONOCRÁTICA
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0018523-82.2013.815.0011
Relator : Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada em  substi-

tuição ao Desembargador José Ricardo Porto
Apelante : Município de Campina Grande
Procuradora : Fernanda A. Baltar de Abreu
Apelado : Ladjane Barbosa Alexandre
Advogado : Maria Zuleide Sousa Dias

APELAÇÃO CÍVEL.  AÇÃO DE COBRANÇA.  PRES-
TADOR DE SERVIÇO.  INGRESSO MEDIANTE CON-
TRATO TEMPORÁRIO. AUSÊNCIA DE CONCURSO 
PÚBLICO.  NULIDADE  CONTRATUAL.  IRRESIGNA-
ÇÃO  APELATÓRIA.  FUNDO  DE  GARANTIA  POR 
TEMPO DE SERVIÇO. RECEBIMENTO DEVIDO. SÚ-
MULA 466 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
DIREITO À REMUNERAÇÃO.  AUSÊNCIA DE COM-
PROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO POR PARTE DA 
ADMINISTRAÇÃO.  ÔNUS  QUE  LHE  INCUMBIA. 
ART. 333, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. JU-
RISPRUDÊNCIA  PACIFICADA  DESTE  SODALÍCIO. 
APLICAÇÃO DO ART. 557, CAPUT, DO CPC. NEGA-
TIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO.

- A despeito do reconhecimento da nulidade do contra-
to de trabalho originariamente firmado com a adminis-
tração estadual, faz jus o servidor ao levantamento do 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS. Pre-
cedentes desta Corte.

- “O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de 
sacar  o  saldo  respectivo  quando declarado nulo  seu 
contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação 
em concurso público”. (Súmula 466, do Superior Tribu-
nal de Justiça).

- Levando-se em conta que a alegação de pagamento 
de verbas trabalhistas representa fato extintivo de direi-
to,  compete ao empregador produzir  provas capazes 
de elidir a presunção de veracidade existente em favor 
dos servidores, que buscam o recebimento
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 das verbas 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 ver-
ba salarial a que faz jus o servidor. Precedentes desta Corte 
de Justiça.

V I S T O S

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Município de Campina Grande, 

desafiando sentença lançada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda daquela Co-

marca que, nos autos da “Ação Ordinária de Cobrança c/c Tutela Antecipada” movida por 

Ladjane Barbosa Alexandre, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

Na exordial, a autora alega que exerceu o cargo de técnica de enfermagem 

naquele Município, por meio de contratação temporária, de 03/11/2010 a 02/11/2011, com 

prorrogação até 19/01/2013, sem que tivesse percebido as respectivas verbas trabalhistas 

concernentes ao salário de dezembro/2013, saldo de salário de janeiro/2013; 13º salários 

de 2011/2012 e proporcional de 2012/2013; férias proporcionais acrescida de 1/3; FGTS 

de todo período laborado; e seguro desemprego.

O  Magistrado  de  base  julgou  parcialmente  procedente  o  pedido  (fls. 

130/137), condenando o Município apelante ao pagamento de  FGTS de todo o período 

trabalhado não efetuados no tempo devido e saldo de salário de janeiro/20113, acrescido 

de juros e correção monetária, nos termos da lei 11.960/09.

Impôs, ainda,  o pagamento de verbas honorárias no valor  de R$ 400,00 

(quatrocentos reais). 

Irresignada, apela a edilidade (fls. 58/68), alegando que não há de se falar 

em liame empregatício de natureza celetista, eis que a relação foi celebrada mediante ins-

trumento de contrato administrativo, cuja extinção não gera direitos a indenização de cu-

nho trabalhista. 
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Sustenta, ainda, a nulidade do contrato e o seu total adimplemento.

Ao final, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões às fls. 73/75.

É o breve relatório. 

DECIDO

A matéria aqui tratada dispensa maiores delongas, porquanto plenamente 

pacificada por esta Corte de Justiça, comportando a análise meritória monocrática, na for-

ma permissiva do caput do art. 557 do CPC.

In casu, verifica-se que a promovente ingressou no serviço público através 

de contrato temporário e não mediante concurso. Por essa razão a sua contratação fora 

considerada nula, nos termos do art.37, §2º, da Constituição Federal. 

Contudo, a despeito da precariedade e nulidade do vínculo laboral, entendo 

como devido o levantamento do FGTS.

A Colenda 1ª Câmara Cível desta Corte de Justiça já firmou posicionamento 

no sentido de que, mesmo reconhecido como nulo o vínculo com a administração, faz jus 

o servidor aos salários retidos e valores referentes ao Fundo de Garantia. Vejamos os 

precedentes mais recentes:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.  
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da pres-
tação do serviço após o término do contrato. Não realização de  
concurso público. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II, c. F.  
Depósito  do  FGTS  devido.  Inteligência  do  art.  19-a  da  Lei  nº  
8.036-90. Férias, terço constitucional e 13º salários devidos. Im-
possibilidade de enriquecimento sem causa. Reforma da senten-
ça. Procedência em parte. Provimento parcial. É devido o depósi-
to do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de  
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trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, §  
2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.  
(art. 19-a da Lei nº 8.036-90).  Contrato nulo. Efeitos. A contra-
tação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia apro-
vação em concurso público, encontra óbice no respectivo art.  
37, II e §2º, somente lhe conferindo direito ao pagamento da  
contraprestação pactuada,  em relação ao número de horas 
trabalhadas, respeitado o valor da hora do salário mínimo, e  
dos valores referentes aos depósitos do FGTS. (Enunciado nº  
363 TST, revisado pela ra nº 121/03, DJ 19.11.03, republicado 
DJ 25.11.03).  Faz  jus  o  apelante aos  valores  referentes  ao  
FGTS que não foram depositados em sua conta vinculada,  
durante todo o período laborado. Ainda, aos valores referentes  
ao pagamento das parcelas salariais basilares, tais como a remu-
neração pelos dias de serviço prestado, férias, o terço constitucio-
nal  e décimo terceiro salários,  assim como seus proporcionais,  
tudo para evitar o enriquecimento sem causa do município, que se  
beneficiou com o trabalho do recorrente. 1 (grifou-se)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. FGTS.  
MUNICÍPIO. CONTRATO TEMPORÁRIO. Continuidade da pres-
tação do serviço após o término do contrato. Não realização de  
concurso público. Contrato nulo por afronta ao artigo 37, II, c. F.  
Depósito  do  FGTS  devido.  Inteligência  do  art.  19-a  da  Lei  nº  
8.036-90. Manutenção da sentença. Desprovimento do apelo. É 
devido o  depósito  do FGTS na conta vinculada  do trabalhador  
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses pre-
vistas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o  
direito  ao salário.  (art.  19-a da Lei  nº  8.03690).  Contrato  nulo.  
Efeitos.  A contratação de servidor público,  após a CF/1988,  
sem prévia aprovação em concurso público, encontra óbice 
no respectivo art. 37, II e §2º, somente lhe conferindo direito  
ao pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao  
número de horas trabalhadas, respeitado o valor da hora do  
salário  mínimo,  e  dos valores referentes  aos  depósitos  do  
FGTS.  (Enunciado nº 363 TST, revisado pela ra nº 121/03,  DJ 
19.11.03, republicado DJ 25.11.03). 2 (grifou-se)

Em caso idêntico, a 3ª Câmara Cível manifestou-se nos seguintes termos:

APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. CO-
BRANÇA DE FGTS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.  IRRE-
SIGNAÇÃO. Contratação  temporária  com  expressa  submis-
são ao regime celetista (Lei Municipal nº 4.208/04). Possibili-
dade. Transmudação de regime celetista em estatutário. Pa-
gamento devido apenas no período que vigorava o regime ce-
letista. Provimento parcial do recurso. Sabe-se que o estabe-
lecimento do regime jurídico trabalhista entre as partes de-

1 -TJPB;AC 200.2011.009.234-9/001;PrimeiraCâmaraCível; Rel.Des.Manoel Soares Monteiro;DJ28/02/2012;Pág. 12.
2 - TJPB;AC200.2010.003699-1/001;Primeira Câmara Cível; Rel.Des. José Di Lorenzo Serpa;DJPB 14/12/2011;Pág. 6.
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pende de expressa previsão legal autorizativa. Assim, restan-
do demonstrado que a relação entre as partes era de cunho  
celetista, são devidos os pagamentos de FGTS e multa resci-
sória. Com a transmudação do regime celetista em estatutário,  
impõe-se afirmar que os agentes comunitários de saúde só rece-
berão as verbas correspondentes ao período em que vigorou o re-
gime celetista e não atingido pela prescrição, ou seja, entre 27 de 
agosto de 2004 a 27 de dezembro de 2007.3 (grifou-se)

 

Vejamos também o Enunciado nº 466 do Superior Tribunal de Justiça:

O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o sal-
do respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por  
ausência de prévia aprovação em concurso público.

Nesse contexto, dúvidas não pairam de que o promovente tem direito ao re-

cebimento das parcelas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

Outrossim, no que concerne ao pagamento referente ao saldo salarial de ja-

neiro/2013, igualmente a sentença merece ser mantida.

No caso, a apelada demonstrou seu vínculo trabalhista com o Município (fls. 

12/15), fazendo jus, portanto, à remuneração da sua atividade laborativa, salientando-se 

que se trata de verba de natureza alimentar, pois o salário dos funcionários públicos desti-

na-se a assegurar-lhes a satisfação de suas necessidades vitais básicas.

Contudo, compulsando o caderno processual, verifico que o ente público não 

demonstrou a quitação alegada.

Não obstante a municipalidade alegue o total adimplemento dos salários de-

vidos, não fez a juntada de qualquer documento capaz de ilustrar especificamente o paga-

mento das verbas referente aos dias trabalhados no mês de janeiro/2013. 

 Levando-se em conta que o suposto pagamento de verbas trabalhistas re-

presenta fato extintivo de direito, compete ao empregador produzir provas capazes de eli-
3 TJPB;  AC  001.2010.023857-3/001;  Terceira  Câmara  Cível;  Rel.  Juiz  Conv.  Tércio  Chaves  de  Moura;  DJPB 
15/12/2011; Pág. 11.

Vanda Elizabeth Marinho – Juíza Convocada
5



Apelação Cível nº 0018523-82.2013.815.0011

dir a presunção de veracidade existente em favor dos servidores, que buscam o recebi-

mento das verbas salariais não pagas. Não se desincumbindo de tal ônus, faz jus o servi-

dor à percepção das parcelas requeridas.

Sobre a matéria, precedentes do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

AÇAO DE COBRANÇA - Servidora Pública Municipal -Diferença  
salarial,  retenção  de  vencimentos  e  férias  não  pagas  -  
Procedência parcial do pedido - Ausência de remessa oficial em 
face do valor da condenação - Insurreição municipal voluntária -  
Preliminar  de  Incompetência  em  razão  da  matéria  -Rejeição  -  
Créditos oriundos de relação estatutária -  Aplicação da Súmula  
137, do STJ - Interpretação do art. 114, I, CF, suspensa pelo STF  
ADI 3.395-6 - Sentença extra petita -Nulidade absoluta - Exclusão  
da  matéria  não  versada  na  inicial  -  Prefaciai  de  nulidade  -  
Cerceamento  de  defesa  -  Rejeição  -Prescrição  qüinqüenal  -  
Verbas anteriores ao lustro já espancadas da condenação quando 
da  sentença -  Súplica  pela  total  reforma do julgado  -  Alegada  
ausência de provas -Impossibilidade de acolhimento - Pretensão 
autoral  não  derruída  pela  Edilidade  -  Honorários  advocatícios  
mantidos no patamar fixados no julgado - Sucumbência recíproca  
não configurada -  Promovente  que decaiu  de parte  mínima do  
pedido -  Desprovimento do apelo.  -  Compete à Justiça comum 
estadual  processar e julgar  ação de servidor  público municipal,  
pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Súmula 137, do  
STJ.  -  Havendo  a  sentença,  a  par  de  julgar  parcialmente  
procedentes os pedido formulados na petição inicial, condenado o  
réu a obrigações não constantes da peça vestibular, imperioso é o  
reconhecimento de sua nulidade parcial, para os fins de expurgar  
do seu contexto toda a matéria não versada pela promovente. -  
Não configura cerceamento de defesa a falta de suspensão do 
feito, visto que a propositura da cautelar de busca e apreensão de  
documentos  contra  o  ex-gestor  da  Municipalidade,  não  pode  
obstar a perseguição dos direitos por parte de seus servidores.  
Possível prejuízo, advindo ao promovido por condutas ímprobas 
de seus antigos administradores, deverá ser destes cobradas. -  
Nas  relações  jurídicas  de  trato  sucessivo  em  que  a  Fazenda  
Publica figure como devedora,  quando não tiver sido negado o  
próprio  direito  Reclamado,  a  prescrição  atinge  apenas  as  
prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior a propositura  
da ação. Súmula 85, STJ - É ônus do ente público comprovar  
que solveu corretamente a verba salarial a seu servidor, eis  
que  a  alegação  de  pagamento  das  respectivas  verbas  
representa fato extintivo guia prova compete ao réu, à luz do  
que determina o art. 333, II,  do CPC.  - Fixados os honorários 
advocatícios com observância das normas legais, não há razão  
para a reforma do julgado. - Decaindo a autora de parte mínima  
do seu pedido, não há espaço para aplicação dos preceitos do art.  
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21, do Código de Processo Civil.4 (grifou-se)

ORDINÁRIA  DE  COBRANÇA  -  Servidora  Pública  Municipal  
-Diferenças  salariais,  gratificações  natalinas,  terços  
constitucionais, anuênios e salário família - Procedência parcial -  
Condenação ao pagamento dos adicionais por tempo de serviços 
- Remessa oficial - Seguimento negado - Valor inferior ao previsto  
no  art.  475,  §  2°,  do  CPC -  Insurreição  municipal  voluntária  -  
Súplica pela improcedência da pretensão deduzida pela autora -  
Pretensa  alteração  legislativa  -  Falta  de  prova  do  alegado  -  
Desprovimento. - Quando contra a Fazenda Pública for proferida  
condenação em valor certo não superior a 60 sessenta salários  
mínimos, desnecessária se apresenta a remessa obrigatória art.  
475,  §  2°,  CPC.  -  O Ônus da prova  incumbe ..  II  -  ao  réu,  
quanto  á  existência  de  fato  impeditivo,  modificativo  ou  
extintivo do direito do autor art. 333, CPC.5 (grifou-se)

AÇÃO DE COBRANÇA - Servidor Público Municipal - Férias não 
gozadas  e  retenção  de  salários,  13°  e  terço  constitucional  
-Procedência parcial do pedido - Expurgos das verbas prescritas -  
Ausência de remessa oficial em face do valor da condenação -  
Insurreição municipal  voluntária  -  Súplica  pela  total  reforma do  
julgado - Ausência de prova dos serviços prestados -Condição de 
servidora  e  retenção  de  verbas  não  derruída  pela  Edilidade  -  
Gozo  das  férias  não  demonstrado  -  Irrelevância  -  Promovente  
aposentada - Direito à indenização dos períodos -Desprovimento.  
- É direito líquido e certo de todo servidor público, ativo ou inativo,  
perceber seus proventos pelo exercício do cargo desempenhado,  
nos termos do artigo 7°,  X,  da Carta Magna,  considerando ato  
abusivo  e  ilegal  qualquer  tipo  de  retenção  injustificada.  - Em 
processos envolvendo questão de retenção de salários, cabe  
ao  Município  comprovar  que  fez  o  pagamento,  pois,  ao  
reverso, subtende-se que não o efetuou na forma devida. - O 
servidor  aposentado,  ainda  que  voluntariamente,  tem  direito  a  
receber  em  pecúnia  as  férias  não  gozadas  quando  na  ativa.6 

(grifou-se)

Diante do exposto, com fundamento no caput do art. 557 do CPC, nego se-
guimento à apelação cível, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Publique-se.

4 - TJPB - Acórdão do processo nº 05220060008969001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 06/05/2010.
5 - TJPB - Acórdão do processo nº 00820040016696001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DES. MANOEL SOARES 
MONTEIRO - j. Em 11/03/2010.
6- TJPB - Acórdão do processo nº 03820070018387001 - Órgão (1ª Câmara Cível) - Relator DR. CARLOS MARTINS 
BELTRAO FILHO  JUIZ CONVOCADO - j. em 11/03/2010�
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 Intime-se.
Cumpra-se.

João Pessoa, 06 de abril de 2015.

Vanda Elizabeth Marinho
       Juíza Convocada

  
J/14
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