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EMENTA:  AÇÃO  DE  COBRANÇA.  CONTRATO  TEMPORÁRIO  POR
EXCEPCIONAL  INTERESSE  PÚBLICO.  PEDIDO  DE  PAGAMENTO  DE
SALÁRIOS  RETIDOS  E  FGTS.  PROCEDÊNCIA  PARCIAL.  CONDENAÇÃO
AO  PAGAMENTO  DO  FGTS  NÃO  RECOLHIDO,  RESPEITADA  A
PRESCRIÇÃO  QUINQUENAL.  APELAÇÃO.  SENTENÇA  ILÍQUIDA.
SÚMULA 490, DO STJ. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA DE OFÍCIO.
DECLARAÇÃO  DE  NULIDADE  DA  CONTRATAÇÃO  TEMPORÁRIA.
DIREITO AO RECEBIMENTO DOS SALDOS DE SALÁRIO E DO FGTS NÃO
DEPOSITADO. PRESCRIÇÃO PARA A COBRANÇA DO FGTS. PRECEDENTE
DO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO
ANTES  DO  JULGAMENTO.  PRESCRIÇÃO  TRINTENÁRIA.  SALÁRIOS
RETIDOS.  PEDIDO  FEITO  NA  EXTENSÃO  DA  EXORDIAL.  FALTA DE
PRONUNCIAMENTO. ANÁLISE DO PLEITO. APLICAÇÃO DO ART. 1.013, §
3°, III, CPC/2015. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO ENTE
PÚBLICO. DISPENSA DA DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO DA
REMESSA NECESSÁRIA E PROVIMENTO DA APELAÇÃO. 

1. “A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido  for  inferior  a  sessenta  salários  mínimo,  não  se  aplica  a  sentenças
ilíquidas” (Súmula 490, STJ)

2. O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE nº. 765.320/MG, em
sede de Repercussão Geral, uniformizando o entendimento sobre a matéria, decidiu
que o  agente  público  cujo  contrato  temporário  tenha  sido declarado nulo possui
direito ao recebimento do saldo de salário convencionado e  ao levantamento dos
depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do art.
19-A da Lei 8.036/90.

3. O Superior Tribunal de Justiça se adequou ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal que, no julgamento do ARE nº. 709.212/DF, com Acórdão publicado em 19
de fevereiro de 2015, decidiu que o exercício da pretensão de cobrança dos valores
devidos  ao  FGTS deve  respeitar  o  prazo  prescricional  de  cinco  anos,  conforme
disposto  no  art.  7º,  XXIX,  da  CF,  atribuindo,  entretanto,  efeitos  prospectivos  à
Decisão,  para  garantir  que  o  prazo  prescricional  cujo  curso  se  iniciou  antes  do
referido julgamento permaneça trintenário,  nos termos do art.  23,  §5º,  da Lei nº.
8.036/90.



4.  “O  pedido  feito  com  a  instauração  da  demanda  emana  de  interpretação
lógico-sistemática  da  petição  inicial,  não  podendo  ser  restringido  somente  ao
capítulo especial que contenha a denominação 'dos pedidos', devendo ser levados em
consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo da peça inaugural,
ainda que implícitos. Assim, se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados
pelo autor no corpo da inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra petita.”
(AgRg  no  REsp  1218056/DF,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 02/08/2012)

5.  Se  o  processo  estiver  em condições  de  imediato  julgamento,  o  tribunal  deve
decidir  desde  logo  o  mérito  quando  constatar  a  omissão  no  exame  de  um dos
pedidos.

6. É ônus da Fazenda Pública provar, cabalmente, o pagamento dos salários retidos
pleiteados por servidor que logrou demonstrar seu vínculo jurídico-administrativo.

VISTO, relatado e discutido o presente procedimento referente à Remessa
Necessária e à Apelação Cível n.º 0003266-39.2014.815.0251, em que figuram como
Apelante Gilvan Pereira de Sousa e como Apelado Município de Patos.

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 Apelação e, de
ofício,  da  Remessa  Necessária  para  negar  provimento  à  Remessa  e  dar
provimento ao Apelo.

VOTO.

Gilvan Pereira de Sousa  interpôs  Apelação contra  a Sentença prolatada
pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Patos, f. 50/52, nos autos da Ação de Cobrança
por  ela  ajuizada  em  desfavor  do  daquele  Município,  que  julgou  parcialmente
procedentes os pedidos, condenando o Ente Federado ao pagamento   do FGTS não
depositado, respeitada a prescrição quinquenal, acrescido de correção monetária pelo
INPC, a partir do momento em que deveriam ser realizados o recolhimento, e juros
de mora em 1% ao mês a contar da citação, condenando o Promovido ao pagamento
de honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões, 55/60, aduziu que a Sentença foi citra petita em razão falta
de apreciação do pedido relativo ao inadimplemento de março e maio do ano de
2013.

No mérito,  alegou que o prazo prescricional  para a  cobrança do FGTS é
trintenário, requerendo, ao final, o provimento do Apelo para que sejam julgados
procedentes os pedidos.

Intimado,  o  Apelado  não  apresentou  Contrarrazões,  conforme  Certidão
de f. 64.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria de Justiça, por não configurar
quaisquer das hipóteses elencadas no art. 178, do CPC de 2015.



É o Relatório.

Conheço da Remessa Necessária de ofício, ante a aplicação da súmula 490,
do STJ1,  assim como da Apelação manejada pelo Autor,  porquanto presentes  os
requisitos de admissibilidade.

O Autor, embora tenha requerido no capítulo da Inicial referente ao pedido
apenas a condenação do Município de Patos ao pagamento do FGTS não recolhido,
pleiteou, em toda a sua extensão, o pagamento dos salários retidos de março e maio
de 2013.

O  Superior  Tribunal  de  Justiça  firmou  entendimento  no  sentido  de  que
devem ser examinados os requerimentos elaborados em toda a extensão Exordial e
não somente aqueles especificados no pedido2.

Considerando, portanto, que a análise do pedido de pagamento das verbas
salariais foi omitido na Sentença, com base no art. 1.013, § 3°, III, do CPC de 20153,

1 Súmula 490 do STJ: A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito
controvertido for inferior a sessenta salários mínimo, não se aplica a sentenças ilíquidas.

2 ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO  REGIMENTAL  NO  RECURSO
ESPECIAL.  CONCURSO  PÚBLICO.  AFRONTA  AO  ART.  535,  II,  DO  CPC.  NÃO
OCORRÊNCIA.  QUESTÃO  PREJUDICADA  PELO  EXAME  DA  MATÉRIA  DE  MÉRITO.
INÉPCIA DA INICIAL.  INEXISTÊNCIA.  AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.  Tendo o Tribunal  de
origem se pronunciado de forma clara e precisa sobre as questões postas nos autos, assentando-se em
fundamentos suficientes para embasar a decisão, não há falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, não
se devendo confundir "fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (REsp 763.983/RJ,
Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJ 28/11/05). 2. A tese de violação ao art. 535, II,
do CPC fica prejudicada  pelo exame,  na decisão agravada,  da  matéria  de  mérito  acerca da  qual
supostamente  haveria  omissão  no  acórdão  recorrido.  3.  "O  pedido  feito  com  a  instauração  da
demanda emana de interpretação lógico-sistemática da petição inicial, não podendo ser restringido
somente ao capítulo especial  que contenha a denominação 'dos pedidos',  devendo ser levados em
consideração,  portanto,  todos  os  requerimentos  feitos  ao  longo  da  peça  inaugural,  ainda  que
implícitos. Assim, se o julgador se ateve aos limites da causa, delineados pelo autor no corpo da
inicial, não há falar em decisão citra, ultra ou extra petita" (AgRg no REsp 243.718/RS, Rel. Min.
VASCO DELLA GIUSTINA, Des. conv. do TJRS, Terceira Turma, DJe 13/10/10). 4. O pedido de
reforma parcial do acórdão do Tribunal de origem, a fim de determinar que a agravada se submetesse
a um novo exame psicotécnico, vincula-se ao próprio mérito da controvérsia, e não à tese de inépcia
da  inicial.  Incidência  da  Súmula  284/STF.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (AgRg no  REsp
1218056/DF,  Rel.  Ministro  ARNALDO  ESTEVES  LIMA,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em
26/06/2012, DJe 02/08/2012)

AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CULPA
PELO  EVENTO  DANOSO.  VALOR  DO  DANO  MORAL.  HONORÁRIOS  ADVOCATÍCIOS.
SÚMULA STJ/7.  DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. 1.-  Incabível  a  alegação  de  ser  o
acórdão recorrido extra petita, porquanto o pedido é o que se pretende com a instauração da demanda
e se extrai da interpretação lógico-sistemática das razões recursais, sendo de levar-se em conta os
requerimentos feitos em seu corpo e não só aqueles constantes em capítulo especial ou sob a rubrica
'dos pedidos", devendo ser levados em consideração, portanto, todos os requerimentos feitos ao longo
da  peça,  ainda  que  implícitos.  Precedentes.  […].  (AgRg  no  AREsp  161.113/SP,  Rel.  Ministro
SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 29/06/2012)

3 Art. 1.013.  A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
[…].



procederei a sua apreciação no julgamento do Recurso Apelatório.

Os documentos de f. 10/24 comprovam que o Promovente celebrou contrato
temporário por excepcional interesse público com o Município de Patos para exercer
a função de Vigilante no período compreendido entre abril  de 2005 e agosto de
2013.

A  referida  admissão  é  nula,  porquanto  restou  ausente  a  justificativa  da
necessidade temporária de excepcional interesse público exigida pelo art. 37, IX, da
Constituição  Federal4,  transformando-se  em  verdadeira  nomeação  sem  prévia
aprovação em concurso público.

O Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento do RE nº. 765.320/MG,
em sede  de  Repercussão  Geral,  uniformizando  o  entendimento  sobre  a  matéria,
decidiu  que o agente público cujo contrato temporário tenha sido declarado nulo
possui direito ao recebimento do saldo de salário convencionado e ao levantamento
dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, nos termos do
art. 19-A da Lei 8.036/905, ou  ao recebimento dos valores respectivos em caráter
indenizatório, caso o Ente Estatal não os haja recolhido no período da prestação dos
serviços6.

In casu, não há prova dos depósitos do FGTS, motivo pelo qual deve ser
mantido  o  capítulo  da  Sentença  que  determinou  o  seu  pagamento  em  caráter
indenizatório.

No que diz  respeito  ao  prazo prescricional  para  a  cobrança  do  FGTS,  o
§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o
mérito quando:
[…];
III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

4 Art. 37. […]. IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público;
5 Lei nº. 8.036/90, 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.

6 ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO
POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE
EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN.
DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS.
DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E,
NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS
EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se,
para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a
contratação  por  tempo  determinado  para  atendimento  de  necessidade  temporária  de  excepcional
interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art.  37, IX,  da Constituição
Federal  não  gera  quaisquer  efeitos  jurídicos  válidos  em relação  aos  servidores  contratados,  com
exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-
A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da
repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria. (STF, RE 765320 RG,
Relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 15/09/2016, Processo Eletrônico DJe-203 Divulg. 22-09-
2016 Public. 23-09-2016). 



Superior  Tribunal  de Justiça7 se  adequou ao entendimento do Supremo Tribunal
Federal firmado no julgamento do ARE nº. 709.212/DF8, decidindo que o exercício
dessa pretensão deve respeitar a prescrição quinquenal, atribuindo, entretanto, efeitos
prospectivos  à  Decisão,  para  garantir  que  o  prazo  iniciado  antes  do  referido
julgamento,  18  de  fevereiro  de  2015,  permaneça  de  trinta  anos,  nos  termos  do
art. 23, §5º, da Lei nº. 8.036/909.

O entendimento dos Órgãos Fracionários desta Corte de Justiça10, quanto aos
salários  retidos,  é  no  sentido  de  que  cabe  à  Fazenda  Pública  comprovar  o  seu
adimplemento, de acordo com o art. 333, II, do CPC, de 1973, cujo correspondente
no CPC de 2015 é o art. 373, II11.

7 PROCESSUAL  CIVIL.  ADMINISTRATIVO.  FGTS.  NULIDADE  DE  CONTRATO  POR
AUSÊNCIA  DE  CONCURSO  PÚBLICO.  DIREITO  AO  LEVANTAMENTO  DOS  SALDOS
FUNDIÁRIOS. 1. O Superior Tribunal de Justiça realinhou sua jurisprudência para acompanhar o
entendimento do Supremo Tribunal Federal, que, após o reconhecimento da constitucionalidade do
art. 19-A da Lei n. 8.036/90 sob o regime da repercussão geral (RE 596.478/RR, Rel. Para acórdão
Min.  Dias  Toffoli,  DJe  de 28.02.2013), reconheceu serem "extensíveis  aos  servidores contratados
por prazo determinado (CF, art. 37, inciso IX) os direitos sociais previstos no art. 7º da Carta Política,
inclusive o FGTS, desde que ocorram sucessivas renovações do contrato" (RE-AgR 752.206/MG,
Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 29.10.2013). [...] 3. O termo inicial da prescrição deve observar o
disposto no julgamento do ARE  709.212, em repercussão geral, qual seja, "para aqueles  cujo  termo
inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de
cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em  curso,  aplica-se
o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão" (ARE
709212, Relator: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014, Acórdão Eletrônico
Repercussão Geral  - mérito DJe-032 Divulg 18-02-2015 Public 19-02-2015). 4. Recurso Especial
provido. (STJ, REsp 1606616/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
16/08/2016, DJe 09/09/2016).

8 Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).
Cobrança  de  valores  não  pagos.  Prazo  prescricional.  Prescrição  quinquenal.  Art.  7º,  XXIX,  da
Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. Inconstitucionalidade
dos  arts.  23,  §  5º,  da  Lei  8.036/1990  e  55  do  Regulamento  do  FGTS  aprovado  pelo  Decreto
99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos efeitos da decisão. Art. 27 da Lei
9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que
se  nega  provimento.  (STF,  ARE 709212,  Relator(a):  Min.  GILMAR MENDES,  Tribunal  Pleno,
julgado em 13/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-032
DIVULG 18-02-2015 PUBLIC 19-02-2015).

9  Art. 23. […]. § 5º O processo de fiscalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo
disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária. 

10 PROCESSUAL CIVIL – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA
C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – VERBAS SALARIAIS -
PAGAMENTO  DEVIDO  –  PROCEDÊNCIA  PARCIAL  DA  DEMANDA  –  AUSÊNCIA  DE
PROVA  DE  FATOS  IMPEDITIVOS,  MODIFICATIVOS  E  EXTINTIVOS  DO  DIREITO  DA
AUTORA  –  ÔNUS  DA  EDILIDADE  -  INTELIGÊNCIA  DO  ART.  557,  CAPUT,  DO  CPC –
SÚMULA 253 DO STJ - NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO RECURSO OFICIAL. - Caberia ao
réu  ter,  com base  no  artigo  333,  inciso  II  do  CPC,  comprovado  por  meio  de  documentação,  o
pagamento de verbas salariais insurgidas, referentes à condenação a ele imposta, o que não o fez. [...].
(TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 00004781920128150511, - Não possui -, Relator
DES. JOSE AURELIO DA CRUZ , j. em 14-12-2015).

11 Art. 333. O ônus da prova incumbe: 
[…]; 
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.



O  Apelado,  ao  apresentar  a  Contestação,  não  impugnou  o  pedido  de
adimplemento das parcelas remuneratórias de março e maio de 2013, deixando de se
manifestar após ser intimado para especificar as provas que pretendia produzir, f. 49,
pelo que deve ser ratificado o direito  do Promovente ao recebimento das verbas
pleiteadas.

Posto  isso,  conhecida  a  Remessa  Necessária  de  ofício,  nego-lhe
provimento e, conhecida a Apelação interposta pelo Autor, dou-lhe provimento
para,  reconhecendo  a  prescrição  trintenária,  condenar  o  Recorrido  ao
pagamento  do  FGTS  não  recolhido  durante  todo  o  período  laborado,
condenando-o ainda ao pagamento dos salários  retidos  de  março e maio  de
2013, acrescidos de correção monetária a partir do inadimplemento, pelo índice
da caderneta de poupança até 25 de março de 2015, data da modulação dos
efeitos da declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, a
partir  de quando será aplicado o IPCA-E, e  de juros de mora, a contar da
citação, pelo índice da caderneta de poupança.

É o voto.

Presidi o julgamento realizado na Sessão Ordinária desta Quarta Câmara Es-
pecializada Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, no dia 01 de dezembro de 2016,
conforme Certidão de julgamento, dele também participando, além deste Relator, o
Dr. Gustavo Leite Urquiza (juiz convocado para substituir o Exmo. Des. Frederico
Martinho da Nóbrega Coutinho) e o Exmo. Des. João Alves da Silva. Presente à ses-
são o Excelentíssimo Procurador de Justiça Dr. José Raimundo de Lima.

Gabinete no TJ/PB em João Pessoa,

Des. Romero Marcelo da Fonseca Oliveira
Relator

Art. 373. O ônus da prova incumbe:
[…];
II – ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.


